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Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Nord 
7. december 2022 

 
Tid og sted:  Onsdag, d. 7. december kl. 9.00 – 15.00 
  DS kontor, Søren Frichs Vej 42H, Åbyhøj 
 
Mødedeltagere: Regionsbestyrelsen 
 
Afbud: Marcus Laumann.  

 

 
Referat (med kursiv) 

 
 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Regionsformand og 
mødeleder Trine Quist  
 
Godkendt. 
 

2. Præsentation og ind-supplering i bestyrelsen v. Trine 
Christina Refslund Poulsen er udtrådt af bestyrelsen. Helene Flintholm 
Back blev på generalforsamlingen valgt som 1. suppleant og er dermed 
indtrådt i bestyrelsen. 
 
Intet til referat. 
 

3. Bekræftelse af godkendelse af referat fra møde 26. oktober 
2022. 

 
Godkendt. 
 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamling v. Trine 
 
Referatet blev godkendt med den bemærkning, at Jannies navn skal 
rettes. 
 

5. Bekræftelse af godkendelse af flytning af DS Aarhus kontoret til 
Dusager 16, 8200 Aarhus N v. Trine 
 
Bestyrelsen bekræfter den, via mail, besluttede flytning. Dette af 
hensyn til notering i referat. 
 
Flytningen og lejekontrakt blev godkendt. 

Notat 
Dato 7. december 2022 
JW 
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6. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden v. Trine  

 
Forretningsorden, som drøftet på møde i oktober 2022, findes i bilag. 
Bestyrelsen drøfter desuden, om bestyrelsesmøderne bør indledes med 
en sang. 
 
Forretningsorden blev Godkendt. 
 
Møderne indledes med en sang. Janne og Trine finder sange. 

 
 
7. Regnskab 3. kvartal 2022 Region Nord v. Janne Wennerstrøm 

Bestyrelsen kommenterer og stiller spørgsmål til regnskabet samt 
godkender dette. 
 
Overordnet følger regnskabet budgettet. Følgende blev bemærket; 
 
- Klubtilskud. Der bevilget større tilskudsbeløb end forventet. Det er 
glædeligt, at der er god aktiviteter i flere klubber. 
- Generalforsamling; De samlede udgifter fremgår ikke af dette 
regnskab – men vil fremgå af regnskabet for det nuværende kvartal. 
Det er brugt kr. 184.000. Budgettet lød på kr. 125.000. 
- Der er øgede driftsudgifter på ejendommene. Dette skyldes generelt 
stigende driftsudgifter i samfundet. 
 
Regnskabet blev dermed godkendt. 
 

8. Dialog med forkvinde Signe Færch og Næstforkvinde Ditte 
Brøndum v. Trine  
 
Intet til referat. 

 
9. Konstituering af Regionsbestyrelsen v. Trine  

 
9.1 Næstformand for Region Nord v. Trine  
Bestyrelsen drøfter, om der udpeges en interim næstformand frem til 
valg af frikøbt næstformand i 1. kvartal 2023. Såfremt der ønskes 
dette, udpeges vedkommende. 
 
Bestyrelsen drøfter desuden input til jobbeskrivelse for regional 
næstformand. 
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Næstformand vælges af medlemmerne i februar. Der udpeges ikke 
næstformand i blandt bestyrelsesmedlemmerne pt. Hvis Trine har brug 
for assistance inden da, trækker hun på bestyrelsen. 
 
Valg af regional næstformand: Der holdes fysiske valgmøder i Aarhus 
og Aalborg. Det bliver 6. og 7. februar. Trine vil meget gerne have 
hjælp fra ét bestyrelsesmedlem til hvert møde – og opfordrer i øvrigt 
alle til at deltage. Trine skriver til bestyrelsen vedr. praktik. 
 
Der vil være ens kommunikation omkring valget på tværs af de 3 
regioner. Alle platforme vil blive anvendt til at markedsføre valget. 
 
Bestyrelsen må rigtig gerne sende input til arbejdsbeskrivelse for 
regional næstformand til Trine. Det skal ske så hurtigt som muligt. 
 
Input på nuværende tidspunkt er; Ved valg af næstformand er idéen, at 
region Nord skal kunne lave meget mere politisk lobbyarbejde i 
regionen. Vi skal være endnu mere til stede i klubberne og lave mere 
opsøgende arbejde. 
 
Den nye regionale næstformand deltager ikke i FU og HB møder og vil 
derfor kunne have større fokus på det regionale arbejde. 
 
9.2 Nedsættelse af arbejdsgrupper v. Trine  
 
Følgende grupper blev nedsat; 
 
Aktivitetsudvalg inkl. pride 
Matilde, Helene og Stella og Trine 
 
Udvalget er ansvarlig for, at der udarbejdes en plan for aktiviteter i 
forår og efteråret. Hele bestyrelsen har ansvar for, at der bliver udbudt 
aktiviteter og at være tovholder for disse. 
 
Generalforsamling 
Susanne, Louise og Jonas 
Gruppen skal udarbejde oplæg til bestyrelsen i.f.t. form og indhold for 
generalforsamlingen. 
 
Fagligt udsyn 
Susanne, Louise, Jonas og Jannie 
Udvalget planlægger fagligt udsyn. Titel kan godt ændres. Fagligt 
Udsyn plejer at ligne mini socialrådgiverdage. Indhold skal være fagligt 
men ellers er der fri bane. Der er bruger betaling. Håbet er at 
arbejdspladsen betaler for deltagelse. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 4 af 6 

Netværk for arbejdsløse  
Susanne og Trine 
 
Arbejdsgruppen arbejder med at skabe et netværk for arbejdsløse i 
regionen. 
 
Rep. Udvalg – det politiske arbejde 
Stella, Jannie, Karina og Christina E 
 
Redaktion/”omtale” 
Christina E. Karina, Matilde og Stella 
 
Christina E indsætter bestyrelsen som administratorer i Regionens 
Facebook gruppe. 
 
Der bliver et punkt på seminaret i januar vedr. brugen af regionens 
Facebook. Inden da lægges ikke noget på Facebook. 
Trine afgør indtil da, hvem der kan lukkes ind i gruppen. 
 
Der arbejdes med deadlines i alle grupper – og samtidig udarbejdes 
oplæg til budget for hvert arrangement, som medbringes til seminaret i 
januar.  
 
 
9.3 Aktivitetsplan 2023 – 2024 v. Trine 
 
Bestyrelsen drøfter indledningsvist aktivitetsplanen. Der følges op på 
seminar i januar 2023. 
 
Input fra gruppearbejde; 
 
Gruppe1  
Organiserende indsatser og OK 24 
- Begejstring smitter - Begejstre klubber og TR’er 
- Understøtte det lokale arbejde 
- Efter hver bestyrelsesmøde lægges opslag på Facebook – dette 

drøftes på seminar i januar 
- Book en formand arrangement 
- OK24 virtuelt arrangement/mød din formand for dem der ikke er 

medlem af klub – altså også der hvor der ikke er TR. 

Gruppe 2 
Arbejdsmiljø og medlemsarrangementer 
- Hvad laver arbejdsmiljøkonsulenterne? – gerne 

temadrøftelse/arrangement for bestyrelsen med disse. Der må fx 
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gerne være fokus på, hvad der sker på de enkelte arbejdspladser. 
Dette for at opdatere bestyrelsen. 

- Besøg af øvrige konsulenter med fokus på opmærksomhedspunkter 
i kommunerne 

- Medlemsarrangementer; Hvad skal der til, for at medlemmerne 
deltager i arrangementer. 
 

Gruppe 3 
Synlig regionsbestyrelse og samarbejde med SDS 
 
- Hvordan understøtter vi sammenhængen? Dette kan fx gøres ved at 

flytte arrangementer ud på arbejdspladser. Det må rigtig gerne 
være de arbejdspladser, hvor der er brug for særlige indsatser. 

- Gøre regionsbestyrelsen mere synlig i TR og FTR netværk. 
- Fokus på samarbejde med skoler og praktik herunder 

praktikvejledere. Det er dog udfordrende. Det fungerer godt med 
praksiscaféer. 

- Samarbejde med SDS – gerne temamøde med forpersonskabet for 
SDS med temaet; Hvordan kan vi hjælpe hinanden? 

 
Der følges op på seminaret i januar. Dette bliver bl.a. via proces 
sammen med konsulenterne. 
 
9.4 Årshjul v. Trine 

Bestyrelsen drøfter årshjulet herunder beslutter, hvornår der 
gennemføres; 

 
o Ringerunder/relations-opkald (1 forår og 1 efterår) i relation 

til bestyrelsesmøder. Samtidig besluttes, fra hvilket DS 
kontor i regionen, der ringes. 
 

o Større medlemsarrangement 2023/2024 (jf. indkommet 
forslag til generalforsamling. 

  
Enkelte ændringer blev indsat. Der mangler afklaring omkring 
planlagt ringerunde i uge 11. Uge 11 passer ikke særligt godt. Trine 
følger op. 

 
9.5 Medlemsarrangementer 1. halvår 2023 v. arbejdsgruppen og  

bestyrelsen 
 

Bestyrelsen drøfter og beslutter medlemsarrangementer for 1. halvår 
2023. Samtidig udpeges arrangør/ansvarlig for hvert arrangement. 
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Bestyrelsen besluttede; 
 

o Valgmøder skal ind i arrangementskalender. 
o Når arrangementskalender sendes ud, indskrives at 

medlemmer er velkomne til at sende forslag til 
arrangementer. Forslag sendes til udvalgsmedlemmerne. 

o Følgende afholdes i foråret 2023 
 Sommerfest – mulighed for hybrid deltagelse 
 Personlighedsforstyrrelser på AUH 
 Valgmøder 
 PKA, Bauta,, Pluskortet og forbrugsforeningen gerne i 

samarbejde med SDS - gerne i tre byer  
 OK24 – Trine tilbyder at tage rundt i  klubberne/ Book 

din formand – og måske strik dit krav. 
 Frokostmøder med formandsskabet  
 Pride 

Kataloget skal udsendes sidst i januar. Aktivitetsudvalget udarbejder 
oplæg. Dette er senest færdig til seminaret d. 19. januar. Inkl. oplæg til 
budget. 

 
 

10. Orienteringspunkter 
10.1. HB møde 13. december 2022 v. Trine Quist 

Bestyrelsen kommenterer på dagsordenen og giver input til HB 
medlemmerne. 
 
Intet til referat. 
 

10.2. Orientering fra Repræsentantskabsmødet 18. – 19. november 
2022. 
 
Intet til referat. 
 

11. Eventuelt 
 
- Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen. Der var tilfredshed 

med denne. Fremadrettet bør der inden generalforsamlingen søges 
kandidater til bestyrelsen. Derudover bør det overvejes at være 
endnu mere digitale i.f.t. synliggørelse af bestyrelsens arbejde. 

- Dorthe T. Jensen starter som administrativ medarbejder i Region 
Nord 1. januar 2023. Dorthe arbejder på Aarhus kontoret. 

- Jens Bødker stopper i DS med udgangen af juni 2023. 


