
 

 Dato: 27.12.2022 

2022-6799 

lvk 

 

 

 

Referat RB-møde i DS Region Syd 
7. december 2022 kl. 13.00 – 17.30 

 
Deltagere: 
 

Navn 
Deltaget 

Fravær 

med afbud 

Fravær 

uden afbud 

Anne Catherine Hoxcer Nielsen    

Benny Poulsen Madsen x   

Heidi Elna Poulsen x   

Heidi Spang Skovgaard x   

Jesper Nissen x   

Mie Vode Moll x   

Pernille Aakerlund Iversen  x  

Peter Edrén Tvedskov x   

Sarah Henneberg Linding x    

Tannie Grinderslev Madsen x   

Tina Mortensen        x   

Berit Wolff                                  - 1. suppleant x   

Eva Marianne Terkelsen               - 2. suppleant        x    

Tue Rossau                                 - 3. suppleant        x   

Hanne Ryelund Sørensen             - 4. suppleant x   

Sanne Skjøde Paulsen (SDS-rep. UCL Vejle)   x 

Ulrika Rysgaard (SDS-rep UCS Aabenraa) x   

Lars Hendrik Groos (SDS-rep UCS Esbjerg) sup-

pleant 
 x  

 

 
Dagsorden: 

 
0. Formalia 

 

0.1. Godkendelse af dagsorden  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

 

Dagsorden blev godkendt 

 

0.2.  Konstituering i regionsbestyrelsen 

 

Sagsfremstilling: 

RB besluttede på møde den 9. november at drøftelse af evt. RB næstformand ud-

skydes til efter, at REP22 har taget stilling til forslag om frikøbte regionale næstfor-

mænd. På REP22 har de delegerede nu vedtaget en tidsbegrænset forsøgsordning 

med frikøbte regionale næstformænd, der skal træde i kraft pr. 1. marts 2023. Det 

betyder, at RB pr. 1. marts 2023 har formand og næstformand.   
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Det indstilles, at RB beslutter, hvorvidt der skal konstitueres en RB næstformand 

frem til valget af en frikøbt regional næstformand.   

 

Under punkt 1.2. Forberedelse af kommende HB-møde d. 13. december 2022 

drøftes processen omkring valg af regionale næstformænd.  

 

Bilag:  

- Ingen 

 

Bemærkninger og beslutning: 

RB besluttede, at der ikke skal konstitueres en RB-næstformand frem til valget af en 

frikøbt regional næstformand, hvor denne naturligt indtræder i RB.   

 

0.3.  Nedsættelse af yderligere udvalg – konstituering  

 

Sagsfremstilling: 

RB nedsatte på det seneste møde et aktivitetsudvalg, et uddannelsesudvalg og et 

REP-udvalg. RB´s deltagelse i disse udvalg besluttes under punkterne 4.1., 4.2. og 

4.3.  

 

Det indstilles, at RB beslutter om der skal nedsættes yderligere udvalg.   

 

For alle udvalgene gælder, at når RB´s deltagelse er på plads, så åbnes der for, at 

menige medlemmer kan deltage, ligesom det var tilfældet i den forgange valgperi-

ode. 

 

Bilag:  

- Ingen 

 

Bemærkninger og beslutning: 

RB besluttede, at der ikke skal nedsættes yderligere underudvalg aktuelt. Der kan 

nedsættes underudvalg ved behov.  

Alle udvalg orienterer og involverer løbende RB om arbejdet. Hvert udvalg har et 

fast punkt på dagsordenen.  

   

1. Sager til politisk drøftelse 

1.1. Orientering fra regionsforkvinden  

 

Sagsfremstilling:  

Forkvindes skriftlige orientering udsendes så vidt muligt med dagsorden. Hvis RB 

ønsker at drøfte emner heri, markeres det ved mødets start. Dette er tidligere be-

sluttet af hensyn til tidspresset på møderne. 

 

Internt: 

Medarbejderne i DS Region Syd deltog i sidste regionsbestyrelsesmøde, og konklusi-

onen er, at vi har mange emner, som vi med fordel kan drøfte i fællesskab i 2024. 

Det får Lone og jeg planlagt med medarbejderne.  

Juleaktiviteterne for medarbejdere er planlagt, og vagtdækningen i julen er gået op.  

 

Medlemsrettet: 

Forslag til medlemsrettede aktiviteter frem til generalforsamlingen i oktober 2024 

har været drøftet af aktivitetsudvalget, og vil blive behandlet som et særskilt punkt.  
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Der er fortsat god efterspørgsel efter min deltagelse i fyraftensmøder, frokostmøder 

og generalforsamlinger på lokale arbejdspladser i DS Region Syd. Emnerne er pt. 4 

dages arbejdsuge, lønforhandling, ligeløn m.m. 

I den politiske interessevaretagelse arbejder jeg med specifikke udfordringer på 

Langeland, i Nyborg, i Odense, i Fredericia, i Varde samt i Psykiatrien. Dette sker i 

samarbejde med konsulenter og tillidsvalgte. 

 

Tillidsvalgte og politisk valgte: 

Det fælles TR-julemøde for det private, kommunale, regionale og statslige område 

d. 25. november 2022 var en succes. Opbakningen og stemningen var god, og 

mange var forbi for at bakke op omkring, at vi gør det til en tradition. Vi havde op-

læg fra forkvinde Signe Færch og PKA, vi drøftede inspirationsoplæg på TR-møderne 

i 2023, vi opstillede nytårsforsætter og vi uddelte TR-merchandise. I 2023 vil vi ar-

bejde for en større deltagelse fra det private og det statslige område. 

Tillidsvalgte på beskæftigelsesområdet er indkaldt til onlinemøde med Signe og mig 

den 16. december. Mødet er en optakt til medlemsmøderne i januar.  

Status for TR, TR-suppleant og AMiR aktiviteterne er fortsat, at TR-møder, fagpoli-

tisk intro og FTR-netværksmøder i 2023 er lagt i aktivitetskalenderen, mens datoer 

for TR-suppleant uddannelse, TR-suppleant opfølgningsdag samt arbejdsmiljøaktivi-

teter for AMiR er på vej. 

 

Politisk valgte: 

Mødekalenderen for Hovedbestyrelsen og Regionsbestyrelsen er på plads. Nu hand-

ler det om at få kendskab til hinanden og opgaverne i de nyvalgte bestyrelser. 

Forretningsudvalget og Forhandlingsdelegationen har første møder efter Signes til-

træden den 5. december. 

Valget af regionale næstformænd/kvinder/personer har høj prioritet i alle udvalg.  

 

Bilag:  

- Skriftlig orientering   

 

Bemærkninger og beslutninger: 

 

 

1.2. Forberedelse af kommende HB-møde d. 13. december 2022 

 

Sagsfremstilling:  

Punkter til HB-møde bliver gennemgået og drøftet. 

 

 

Bilag:  

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

Forventeligt lige op til Regionsbestyrelsesmødet. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Følgende HB dagsordenspunkter blev drøftet:  

• Evaluering af REP22 

• Valgproces for regionsnæstformænd 

 

 

• OK23 og processen frem mod OK24  

• Pkt. D Godkendelse af konstituering af Daglig Ledelse og Forretningsudvalget 
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Bemærkninger og beslutninger: 

RB havde følgende kommentarer til evaluering af REP22:  

- Der var generelt stor tilfredshed med REP22.  

- Koordinering mellem mødeudvalg og delegationsmøder skal være bedre. 

- Et mødeudvalg oplevede god understøtte fra sekretariat, mens et andet mø-

deudvalg oplevede for aktiv deltagelse fra sekretariat.  

- Der ønskes længere tid i delegationerne. 

- Der manglede generelt tid på selve REP-mødet. RB ønsker at HB tager stilling 

til længden på dagene og antal dage. 

- Mange tog imod tilbuddet om at ankomme dagen før.  

- Der ønskes bedre plads under REP-mødet og ved spisning. 

- Kvalitet og afvikling af spisning ønskes forbedret. 

- Der ønskes kendskab til medarbejdernes funktioner under REP. 

 

RB tog de øvrige punkter til efterretning uden bemærkninger/kommentarer. 

 

1.3. Evaluering af Generalforsamling i Region Syd den 7. oktober 2022  

 

Sagsfremstilling:  

Region Syd har ændret konceptet for afvikling af GF og for første gang deltog 124 

medlemmer. Udgifterne beløb sig til 172.000 kr. RB får en mundtlig uddybning på 

mødet.  

 

Det indstilles, at RB evaluerer og eventuelt justerer konceptet til brug for GF i 2024.  

 

Bilag:  

- Ingen 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

God tilslutning og stort engagement prægede GF22. Et enigt RB fandt at IBC og pro-

grammet fungerede godt. Fredag som afviklingsdag og tidspunktet kl. 15.30 – 22.00 

fastholdes til GF24.  

Det skal undersøges om vi kan være på IBC igen. Desuden skal det undersøges om 

hybrid-deltagelse er muligt på IBC eller andre steder f.eks. Campus Kolding UC syd. 

Oplæg hentes der inspiration til via julekonkurrencen.  

Der er afsat midler i budgettet om muliggør en afvikling som i år. 

 

1.4.  Evaluering af REP22 

 

Sagsfremstilling:  

 

Det indstilles, at RB evaluerer REP-forberedelsen i DS Region Syd samt Repræsen-

tantskabsmødet i Århus den 18. – 19. november 2022.  

 

Særligt henledes opmærksomheden på: 

• Forberedelsesmødet for delegerede den 9. november herunder bilagsmateri-

alet og referatet.   

• Delegationsmøderne under REP22  

• De delegeredes deltagelse under REP22  

 

Bilag:  

- Ingen  

 

Bemærkninger og beslutninger: 
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RB ønsker at der afsættes mere tid til forberedelse op til REP24. Der var derfor enig-

hed om, at forberedelsesmødet skal lægges på en anden dag end RB-mødet, da mø-

dedagen ellers bliver for lang. 

RB fandt, at delegationsmøderne under REP fungerede godt, men der var for kort tid 

og at der særligt skulle være mere tid på 2. dagen.  

RB ønsker at der er siddepladser til alle under delegationsmøderne. 

 

2. Sager til efterretning 

3. Sager til beslutning  

3.1.  Folkemøde 2023 

 

Sagsfremstilling:  

Folkemøde 2019 og 2020 blev aflyst grundet Corona. RB besluttede på deres møde 

den 26. januar 2022 at: 

 

Uddrag af RB-mødereferat den 26. januar 2022 

 
Sagsfremstilling: 

Det er besluttet, at HB deltager på Folkemødet der afholdes i Allinge, den 16.-19. juni 2022. 

Der er nedsat en gruppe, der har ansvaret for hvordan HB kan profilere sig, og senere har et 

praktisk ansvar for afvikling af Hovedbestyrelsens deltagelse i Folkemødet. Gruppen består 

af: Susanne Grove, Henrik Mathiassen, Tania Larsen Kvist, Susanne Both og Berit Wolff. 

 

I 2019 anvendte Region Syd 66.388,29 kr. på diæter og transportudgifter til at sende 25 

medlemmer til Folkemødet. Region Syd fik en særlig bevilling fra HB på 8.570 kr. Beløbene er 

konteret på politiske og faglige aktiviteter Der er ikke afsat særlige midler i budgetteret for 

2022.  

 

Vi tager på baggrund af ovennævnte en drøftelse af, i hvilket omfang RB og Region Syds 

medlemmer skal deltage på Folkemødet 2022.  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Der udspandt sig en debat om værdien af deltagelse på Folkemødet kontra lokale aktiviteter. 

RB besluttede, at der ikke skal sendes en delegation af regionsbestyrelsesmedlemmer og 

medlemmer til Folkemøde 2022. Til gengæld vil RB bruge erfaringerne af HB’s forløb i 2022 til 

at vurdere, om RB og medlemmer i 2023 skal have mulighed for at deltage gennem Region 

Syd.  

 

 

På HB møde den 10. – 11. oktober 2022 evaluerede HB Folkemødet 2022 – uddrag: 

  

Evaluering af Folkemødet Hovedbestyrelsen skal evaluere Folkemøde 2022 og beslutte delta-

gelse på Folkemødet 2023. Evalueringen skal svare på: 1) Hvad fungerede godt ved at HB var 

afsted på Folkemødet i år? Fx det sociale, deltagelse i debatter, dialog med deltagere på Fol-

kemødet, dialog med politikere, det praktiske. 2) Hvad skal ændres til næste år? Skal Christi-

ania-cyklen fx med til næste år, og hvis ja, skal der være nogle justeringer, og i så fald 

hvilke? Hovedbestyrelsen besluttede at deltage efter nogenlunde samme model som i 2022. 

Sekretariatet undersøger om vi kan bo i telt i nærheden af Allinge. 

 

Det indstilles, at RB beslutter hvorvidt DS Region Syd skal deltage i 2023. Såfremt 

vi deltager, skal RB tage stilling til målgruppe:  

  

• Region Syd sender RB og et antal medlemmer 

• Region Syd sender alene et antal medlemmer  
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• Alle stilles ens RB og medlemmer  

• RB deltager alene  

 

Det indstilles, at RB træffer beslutning om de økonomiske rammer for eventuel del-

tagelse. I 2019 dækkede Region Syd transport og diæter. 

 

 

Bilag:  

- Ingen 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB besluttede, at der ikke skal sendes medlemmer eller regionsbestyrelsesmedlem-

mer til Folkemødet i 2023. I stedet ønskes det, at den kommende regionale næst-

formand får mulighed for at deltage. Udgiften finansieres af Region Syd, hvis der 

ikke afsættes midler til dette fra nationalt hold.   

Baggrunden for beslutningen er, at man ønsker at afvikle lokale aktiviteter, og akti-

viteter som flere medlemmer har mulighed for at deltage i. Der findes en række lo-

kale folkemøder, som der kunne udvikles DS aktiviteter omkring. Inspiration kan 

hentes fra Region Øst’s aktiviteter på Folkemøde Møn. 

 

3.2. Nedsættelse af aktivitetsudvalg samt beslutning om aktivitetsplan 

 

Sagsfremstilling: 

RB træffer beslutning om: 

• Hvem ønsker at deltage? 

• Mødekadence? 

• Aktivitetsplan 

 

Aktivitetsudvalget har afholdt første møde, og kan derfor præsentere den foreløbige 

aktivitetsplan. Det indstilles af RB godkender aktivitetsplan, og at RB´s medlemmer 

tager stilling til deres deltagelse i aktiviteter frem til sommerferien 2023. 

 

Bilag:  

- Aktivitetsplan 2023/2024  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB besluttede, at Ulrika, Tannie og Pernille deltager i udvalget. Derudover har med-

lemmer mulighed for at deltage. 

Der afholdes fire årlige møder.  

 

Aktivitetsplan 2023/2024 blev godkendt, og opgaver i forbindelse med aktiviteter 

frem til sommeren 2023 blev fordelt. 

Mie inviterer til møder og aktiviteter.  

 

 

3.3.  Nedsættelse af REP-udvalg  

 

Sagsfremstilling: 

RB træffer beslutning om: 

• Hvem ønsker at deltage? 

• Mødekadence? 

 

Bilag:  

- Ingen. 



 

 

 

 

 

Side 7 af 8 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB besluttede, at Peter, Tue, Berit, Benny og Hanne deltager. Derudover har med-

lemmer mulighed for at deltage. 

Udvalget mødes første gang ultimo november 2023. Herefter er der møder ca. hver 

anden måned indtil REP24. Mødeplanen lægges ved første møde. 

Mie inviterer til mødet. 

 

3.4.  Nedsættelse af RB´s uddannelsesudvalg  

 

Sagsfremstilling: 

RB træffer beslutning om: 

• Hvem ønsker at deltage? 

• Mødekadence? 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB besluttede, at Mie, Benny, Jesper, Tue, Ulrika og Sara deltager i udvalget. Der-

udover har medlemmer mulighed for at deltage. 

Udvalget mødes to gange årligt regionalt. Derudover afholdes der to nationale mø-

der for repræsentanter i uddannelsesudvalg (studerende, undervisere og udpegede 

af DS). 

Mie inviterer til møderne og koordinerer med Toldbodgade i.f.t. de nationale møder. 

 

4. Sager til orientering 

4.1. Orientering fra SDS 

 

På netop overstået ekstraordinært årsmøde blev Rikke Flebbe valgt som næstforper-

son og Lene Boye Andersen som forperson. Det blev besluttet at fortsætte det stra-

tegisk arbejde med synlighed og medlemshvervning i 2023.  

Desværre deltog kun 12 studentermedlemmer i årsmødet. 

 

SDS har lavet en spørgeundersøgelse rundt i landet. De studerende blev bedt om at 

fremhæve 3 gode og 3 dårlige ting ved deres studie. På den måde håber vi i SDS, at 

få en rettesnor for vores arbejde både i forhold til studenterpolitisk arbejde, og ar-

bejdet på de enkelte campus.     

 

5. Økonomi og regnskab 

6. Møder og konferencer inkl. eksterne repræsentationer 

 

6.1.  Forberedelse af RB-møde den 25. januar i København  

 

Sagsfremstilling: 

 

Bilag:  

- Udkast til program  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB godkendte programmet. RB-dagsordenen udarbejdes op til mødet. 

Signe og Ditte komme forbi og drøfter den aktuelle politiske situation.  

Julie eller Toke holder oplæg om strategien.  

Der er planlagt rundvisning og drøftelse i Folketinget. 
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Det blev besluttet at RB-medlemmer booker egen togbillet.  

Maiken booker pladsbillet til alle deltagere fra Odense. Regionskontoret sender en 

informationsmail ud til RB med praktik og tilmelding til den 25. januar.  

7.  Evt.  

8. Evaluering af mødet 

 

Mie Vode Moll 

Regionsforkvinde 


