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Referat og dagsorden til online Regionsbestyrelsesmøde i  
DS Region Syd  

 17. maj 2022 kl. 9.00 – 11.00 
Sixtus, Middelfart  

 
Deltagere: 
 

Navn 
Deltaget 

Fravær 

med afbud 

Fravær 

uden afbud 

Mie Vode Moll X   

Benny Poulsen Madsen X   

Hanne Ryelund Sørensen X   

Heidi Elna Poulsen X   

Jesper Nissen X   

Katrine Marie Andersen Friborg X   

Merete Møller Petersen  X  

Mette Mathilde Oksen X   

Pernille Aakerlund Iversen 

X kom se-

nere 16.5. 
  

Tannie Grinderslev Madsen X   

Berit Wolff X   

Tue Rossau 1. Suppleant X   

Mikkel Werther (SDS-rep. UCL Odense)  X  

Marie Røikjær Frich (SDS-rep. UC Syd Es-

bjerg) 
X   

Jannie Kallehauge (SDS-rep. suppleant UCL 

Vejle) 
 X  

 

 
Dagsorden: 

 
0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Dagsorden blev godkendt  

 

1. Sager til politisk drøftelse 

1.1. Forberedelse af kommende Hovedbestyrelsesmøde d. 23. maj 2022 

 

Sagsfremstilling:  

Punkter til Hovedbestyrelsesmøde bliver gennemgået og drøftet. 

 

Bilag:  
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- Bilag bliver lagt i AdminControl, når vi har dem. 

Forventeligt lige op til Regionsbestyrelsesmødet. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

 

RB drøftede HB dagsorden.  

 

2. Sager til efterretning 

3. Sager til beslutning  

3.1. Regler for klubtilskud i Region Syd  

 

Sagsfremstilling:  

RB får en orientering om status. 

 

Bilag:  

- ingen 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

På RB-møde den 26. januar 2022 godkendte RB nedenstående model for fællesklub-

tilskud. Desuden nedsattes et forhandlingsudvalg bestående af Mie Vode Moll, Je-

sper Nissen og kontorleder til af færdiggøre retningslinjerne indenfor en rimelig 

ramme, da håbet er at opnå ensartede retningslinjer for alle medlemmer i DS i sam-

arbejde med Region Nord og Øst.  

 

RB-beslutning af den 26. januar 2022 

 

Fællesklubtilskuddet består af et grundtilskud samt et beløb udregnet på baggrund 

af medlemstal (pr. 31. december året før). 

 

Kriterierne er: 

 

1000 kr. årligt som grundtilskud 

• 35 kr. pr. medlem for antallet af medlemmer op til og med 50 

• 20 kr. pr. medlem for antallet af medlemmer fra 51 og optil og med 100 

• 5 kr. pr. medlem for antallet af medlemmer over 100 

 

Max. 7.000 kr.  

 

Endvidere kan klubber/TR-områder søge om ekstraordinært tilskud til aktiviteter ef-

ter retningslinjer vedtaget på RB-møde den 26. januar. 

 

Efterfølgende har der været forhandlet et kompromis med henblik på en ensartethed  

 

Fællesklubtilskuddet består af et grundtilskud samt et beløb udregnet på baggrund 

af medlemstal (pr. 31. december året før). 

 

Kriterierne er: 

 

1000 kr. årligt som grundtilskud 

• 35 kr. pr. medlem for antallet af medlemmer op til og med 50 

• 20 kr. pr. medlem for resten af medlemmerne  

 

Max. 7.000 kr. 



 

 

 

 

 

Side 3 af 3 

 

Region Nord har et max. på 12.000 kr. Region Øst og Syd har et max. på 7.000 kr.  

 

Endvidere kan klubber/TR-områder søge om ekstraordinært tilskud til aktiviteter ef-

ter retningslinjer vedtaget på RB-møde den 26. januar. 

 

RB godkendte med ovenstående ændringer model for klubtilskud i Region Syd. Hvis 

alle klubber søger fællesklubtilskud, øges omkostningerne med 6.000 kr. Desuden 

besluttede man en indfasning, så der alene kan søges ekstraordinært tilskud i 2022. 

Fra 2023 kan der søges fællesklubtilskud i perioden 1.1. – 31.1. Ekstraordinært til-

skud kan søges løbende, puljens størrelse meldes først ud efter 1.3. 

 

3.2. Vedtægter til godkendelse fra Esbjerg klubben  

  

Sagsfremstilling:  

Eftersendes  

 

Bilag:  

- Nye vedtægter marts 2022 

 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

 

Udsendes i skriftlig høring sammen med referatet 

 

4. Sager til orientering 

5. Økonomi og regnskab 

6. Møder og konferencer inkl. eksterne repræsentationer 

7.  Evt.  

8. Evaluering af mødet 

 

Mie Vode Moll 

Regionsformand 

 

 


