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Referat regionsbestyrelsesmøde 
26. oktober 2022 

 
Tid og sted:  Onsdag d. 26 oktober kl. 9.00 – 14.45 
  Dusager 16, 8200 Aarhus N 
 
Mødedeltagere: Trine Quist, Jannie Kejser, Christina Eilers, Karina 

Haslund Jensen, Louise Sandberg Meldgaard, Martin 
Wolhardt Kjærsgaard, Matilde Kirstine Bræmer Dueholm, 
Susanne Greve, Stella Meyer Olesen, Jonas Weng 
(suppleant). Janne Wennerstrøm (referent). 

 
Afbud: Sarah Bülow Andersen, Helene Flintholm Back, Christina 

Refslund Poulsen, Christina Færch Lyng. 
 

 
 

Referat 
 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Regionsformand og mødeleder 
Trine Quist  
 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Præsentation af medlemmer af regionsbestyrelsen 
 
Regionsbestyrelsen præsenterede sig selv. 
 

3. Ny kontorleder – introduktion af Janne 
 
Janne Wennerstrøm præsenterede sig selv. 
 

4. Konstituering af Regionsbestyrelsen v. Trine Quist 
Konstituering af regionsbestyrelsen, herunder valg af næstformand 
 
Konstituering af bestyrelsen behandles på mødet i december 2022. 
 
4.1. Regionsbestyrelsens formål og arbejde, herunder præsentation af DS’ 

politiske opbygning. 

Bestyrelsen drøftede formål m.m. 
 
4.2. Forventningerne til arbejdet i Regionsbestyrelsen, herunder drøftelse af 

opmærksomheder fra den tidligere bestyrelse. 

Notat 
Dato 27. oktober 2022 
JW 
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Hvert bestyrelsesmedlem fortalte om forventninger til arbejdet i 
bestyrelsen. Følgende blev bl.a. fremført; 
 
Karina;  
- Vil gerne være med at forebygge medlemsflugt og samtidig fastholde 

socialrådgivere i faget. 

Susanne; 
- Ønsker at arbejde for fællesskabet samt arbejde for medlems-

arrangementer spredt rundt i regionen. 

Martin; 
- Har fokus på, hvad DS kan tilbyde nyuddannede. 
- Fokus på fastholdelse, rekruttering og engagement. 
- Arbejdet skal være konkret og ikke for abstrakt. 
 
Matilde; 
- Har fokus på det inkluderende fællesskab. 

Jannie; 
- Har fokus på fællesskabet og sammenhængskraften i DS og vil gerne 

arbejde på at gøre DS endnu mere synlig.  
- Ønsker at der bliver plads til politiske diskussioner i bestyrelsen. 

 
Når man sidder i bestyrelsen, har man forpligtet sig til; 

- Hvis man ikke kan deltage i et møde – så har man inden mødet 
orienteret Trine og/eller Janne om holdninger til emnerne samt givet 
andet input til mødet, 

- at understøtte formanden i formandens arbejde og erstatte Trine ved 
nogle af møderne etc, 

- at respektere beslutninger, der er taget og arbejde ud fra disse, 
- at deltage i ringerunde to gange om året. Der bør ringes fra 

regionskontorerne, således at der kan skabes et fællesskab omkring 
ringeopgaven. 

Christina; 
- Byder bl.a. ind med gejst og engagement. 

Louise; 
- Bl.a. fokus på OK24. 

Jonas; 
- Ønsker sammenhold og ønsker politiske diskussioner i bestyrelsen. 

 
Stella; 
- Ønsker fokus på synlighed. 
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- Husk drøftelse af; hvad er bestyrelsens rolle kontra, hvad er de 
lokale TR’s rolle. Bestyrelsen kan ikke være overalt. Håbet er, at 
bestyrelsen kan sætte rammen, og at de lokale kræfter bringes i spil. 

- Ønsker endnu flere gode medlemsarrangementer. 
- Vi skal ikke slå et for stort brød op – samtidig skal vi ikke sætte 

baren for lavt. 
- Der bør nedsættes arbejdsgrupper, som kan arbejde med særlige 

områder. 
- Ønsker at RB møder holdes som dagmøder samt at suppleanter 

inviteres med. 
- Bestyrelsen bør sidde sammen ved ringerunder. 
- Stella kan ikke deltage i alle møder grundet barsel. 

Trine; 
Samlede op og konkluderede bl.a. følgende; 
- Alle bør som udgangspunkt deltage i alle møder. 
- Bestyrelsen er en arbejdende bestyrelse. 
- Suppleanter inviteres med til møderne. 
- Der skal gerne være flere politiske diskussioner i bestyrelsen 
- Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at give input til dagsorden 

for møderne. 
- Aktivitetsplanen, som besluttet på generalforsamlingen, skal 

behandles på mødet i december. Inden det skal konsulenterne have 
behandlet denne. 

- Der vil være to ringerunder/relationsopkald, 1 forår og 1 efterår. De 
lægges i forlængelse af bestyrelsesmøder og der ringes fra 
regionskontorer. 

- Der må rigtig gerne nedsættes arbejdsgrupper, og der må gerne 
inviteres andre medlemmer, udover bestyrelsen, ind i 
arbejdsgrupperne. Dette kan være med til at engagere flere. Der kan 
fx nedsættes arbejdsgrupper, der arbejder med generalforsamling 
2024 og Fagligt Udsyn. Samtidig kan der nedsættes arbejdsgruppe, 
der arbejder med synlighed på sociale medier. 

- Bestyrelsen bør desuden arbejde med, hvordan TR bedst muligt 
understøttes. 

 
Der er enighed i bestyrelsen om, at bestyrelsesmøder holdes som 
dagsmøder og som udgangspunkt altid som fremmøde møder. Det vil 
være muligt at deltage online. 
 
Arbejdsgrupper afgør selv, hvornår og hvordan møder afholdes. 
 

4.3. Fastsættelse af bestyrelsens forretningsorden  
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Bestyrelsen foreslår enkelte rettelser i oplæg til forretningsorden. 
Revideret udgave findes i Admin Control. Forretningsorden godkendes på 
førstkommende møde. 
 

4.4. Årshjul for bestyrelsens mødeaktivitet og arbejde i 2022 – 2023. 
Herunder også drøftelse af temaer til bestyrelsens seminar i januar. 
 
Bestyrelsen foretog enkelte rettelser i udsendte oplæg til årshjul.  
 
Janne udsender outlookkalenderinvitationer til alle aftalte møder. 
Deltagelse tilkendegives ved at acceptere kalender invitationen. Såfremt 
man senere er nødt til at melde afbud, gøres dette ved at kontakte Trine 
eller Janne. 
 
Tema for første dag på bestyrelsesseminar i januar; 
Aktivitetsplanen for 2023. Konsulenter deltager 19. januar. På et senere 
tidspunkt afgøres det, hvad temaet for 2. dagen bliver. 
 

4.5. Regionskontoret og hvordan bestyrelsens understøttes herfra. Herunder 
også lidt praktisk information. 

Frikøb v. bestyrelsesmøder; se slides, der findes i Admin Control. 
Billede; Såfremt DS Region Nord ikke allerede har et billede af 
bestyrelsesmedlemmet, sendes et sådant til Janne. Billedet vil blive 
anvendt på hjemmesiden. 

 
5. Drøftelse og beslutningspunkter v. Trine Quist 

 
5.1 Nye lokaler 

Beslutning om at flytte.  
 
Trine og tidligere kontorleder har ledt efter andre lokaler til 
regionskontoret i Aarhus grundet, at lokalerne er blevet for små. Region 
Nord har modtaget et tilbud fra Metal Østjylland om at flytte ind i 
Dusager 16, 8200 Aarhus N. 
 
Der er følgende fordele ved disse lokaler sammenlignet med de 
nuværende; 
- Der er bemandet reception. 
- Mange møder kan holdes In-house, da der er gode mødelokale-

faciliteter. 
- Lokalerne er bedre end lokalerne i Frichsparken. 
- Der er gode parkeringsmuligheder. 
- Lokalerne er lidt billigere sammenlignet med de nuværende. 
- Der er mulighed for fællesskab med andre fagforeninger. 
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Der var følgende supplerende bemærkninger; 
- I budgettet for 2023 er flytteomkostninger ikke indregnet. 
- Der skal erlægges depositum. 
- En flytning vil betyde, at enkelte medarbejdere kommer til at sidde 

på dobbeltkontorer. Dette er dog meget almindeligt og må 
accepteres. 

- Der er 6 måneders opsigelse i nuværende lejemål. Grundet skift i 
medarbejdere er materiale ved flytningen først modtaget meget sent. 
Samtidig har det ikke været muligt at indhente priser på flytning. 

DS Nord har modtaget oplæg til lejekontrakt. Der er enkelte punkter der 
i, der bør præciseres. Det handler om; 
- Længde på uopsigelighed. 
- Et ønske om præcisering af huslejestigning (obs på både §7 og 8). 
- Bilag der henvises til i kontrakten skal eftersendes fra Metal. 

Bestyrelsen er positive overfor flytningen og besluttede; 
- Bestyrelsen giver Trine og Janne myndighed til at forhandle videre 

med Metal Østjylland. Når revideret oplæg til lejekontrakt er 
modtaget, sendes denne til bestyrelsen og bestyrelsen kan behandle 
og give en godkendelse via mail. 

- Revideret økonomisk overblik sendes ligeledes til bestyrelsen. 
- Flytteomkostninger inkl. dobbelt husleje, flytteomkostninger generelt 

etc. trækkes på egenkapitalen.  
- Der skal indtænkes lyddæmpende foranstaltninger til medarbejdere, 

der skal sidde på dobbeltkontorer. 
- Endelig beslutning skal tages inden udgangen af november. 

 
5.2 Medlemsarrangementer i første halvår af 2023.  

 
Arrangementskalender for 1. halvår 2023 skal udsendes i januar 2023. 
 
Bestyrelsesmedlemmer fremlagde forskellige forslag til medlemsarrange-
menter. Eksempler er; 
- Tur til Djurs Sommerland, Ree Park, Fårup Sommerland eller lig. 
- Foredrag med Per Isdal. (Medfølelsens pris) 
- 1. maj arrangement 
- Barnets reform 
- 2 års/10 års plan 
- Arrangementer, hvor DS medlemmer deltager gratis og øvrige 

betaler et deltagergebyr 
- Arrangementer på arbejdspladser fx psykiatrien og Familiecentret 

Aarhus Kommune 
- Der må rigtig gerne udbydes ens arrangementer flere steder i 

regionen 
- Biograftur 
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- ”Klik et arrangement”. 
 

Bestyrelse drøftede desuden, om der skal udvikles et katalog med ar-
rangementsforslag, som klubberne kan holde. (a la ”Klik et arrangement 
– Det skal være nemt”.) 
 
Bestyrelsen drøftede muligheden for en medlemsundersøgelse, der skal 
indhente forslag til temaer/emner for medlemsarrangementer. 
Bestyrelsen besluttede, at der ikke gennemføres en sådan, men at 
bestyrelsen hele tiden, via dialog med medlemmerne, lytter til, hvad 
medlemmerne ønsker. 
 
Bestyrelsen besluttede; 
- Matilde undersøger muligheden for et Per Isdal arrangement. 
- Martin undersøger muligheden for et arrangement om personligheds-

forstyrrelser. 
- Matilde, Martin og Christina arbejder videre med ”Klik et 

arrangements” mulighederne. Matilde tager initiativ til at mødes. 

Førstkommende arrangementer; 
- Bingo/Banko 4. november; Christina er vært i Aalborg, Susanne i 

Holstebro og Jannie i Aarhus. 
Trine følger op i.f.t. hvor mange tilmeldte der er til disse 
arrangementer. 
Janne undersøger, om der kan udbetales udlæg/forskud. 

- Webinar om Ukraine i 10/11; Trine undersøger, hvad status på dette 
arrangement er. 
 
 

6. Afslutning af klagesag [Lukket punkt] 
 
 

7. Orienteringspunkter 
7.1. Orientering fra sidste møde i Hovedbestyrelsen 10-11. oktober 2022 

 
Trine gennemgik dagsordenspunkterne. 
 

7.2. Budget 2023 & 2024, efter godkendelse på GF  
 
Ingen bemærkninger udover ovenstående vedrørende flytning. 
 

7.3. Dagsorden til Repræsentantskab 
 
Trine gennemgik indsendte forslag, der skal behandles på 
repræsentantskabsmødet. 
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8. Eventuelt     
   
Intet til behandling. 

 
 
 


