
SEKRETARIAT - 2759 1939
Poul Møller, Ågerupvej 51, Arnakke - 4390 Vipperød.

https://rstfnet.dk

DATO: 15. 11 .2021

REGIONSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 1

MØDESTED Hotel Comwell Strand, Køge
MØDELEDER
AFBUD LP, JL
REFERENT Poul Møller

REGIONSBESTYRELSE OG REPRÆSENTANTER
Henrik Harmsen HH /formand dr.henrik@me.com

Anni Rønman AR   anni@vibytand.dk

Betina Bille BB blb@tdlpol.dk

Charlotte Holm-Busk CHB charlotteholmnielsen@yahoo.dk

Josephine Sejr Nicolajsen JSN josephinesejr@gmail.com

Kit Vibe-Hastrup Iuel KVH kvh@tandhuset.net

Lone Petersen LP lonepetersen38@hotmail.com

Minna Ørdam MØ minna.oerdam@gmail.com

Susanne Kleist SK skl@harald.dk

SUPPLEANTER

Jens Lætgaard JL jens@2410.dk

Susanne Kristensen SBK sbkristensen@get2net.dk

HB-KONTAKT BB blb@tdlpol.dk

GÆST: 

SEKRETÆR PM poulxtand@gmail.com
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Velkommen til bestyrelsen (specielt de nyvalgte) og valg til FU.    
Indskærpe, at Forretningsordenen (er tidl. udsendt) er grundlaget for   
bestyrelsens virke.

Formanden bød velkommen, specielt til de nyvalgte – Josephine og Minna. Ser 
frem til et godt bestyrelsesår og -samarbejde. KVH valgt som NF.

Godkendelse af dagsorden

Ingen yderligere punkter

Habilitet

Ingen habilitetsproblemer

Gensidig orientering - længere indlæg skal fremsendes på skrift inden mødet!

Gensidig orientering: HH udsendt svar på LP’s mail. Oplæser LP’s gensvar. PTO’s 
generalforsamling. Medlemskab af PTO er ikke længere afhængigt af medlem-
skab af TF. Mener at det er en farlig udvikling at splitte tandlægerne ad. Samling 
er vejen frem. HB’s overordnede tanker er fællesskab med ATO og PTO i samme 
forening (TF). Modtaget mail fra HB om nyansættelser i foreningen. Rundsendes. 
Intet nyt fra PATU og KEU. Møder undervejs. Kontrolstatistik et punkt for KEU, 
samt PTO-udviklingen. Ansættelsesforløb i HB omkring ’politisk chef ’ i gang. 
PM redegjorde for vores investeringskonto. De 250.000 kr., der blev overført i 
sommers, står stadig på investeringskontoen, og er ikke investeret endnu. Afven-
ter bestyrelsens planer og udgiftstunge beslutninger for det kommende år. Hen-
vendelse fra kollega Stina Eriksen drøftet. SK foreslog, at MØ og JSN brugte 
energi, tanker og kræfter på at få kontakt til yngre kollegaer og få dem motiveret 
for fællesskabets mangfoldige glæder. JSN tager pulsen på sin årgang, og vender 
tilbage.

Evaluering af RGF

RGF – skuffende fremmøde. Ikke noget nyt fænomen. JSN foreslår ’opdragelse’ af 
medlemmerne. Hvordan gør man TF/RST relevant og ’sexet’? Mere struktur på 
afviklingen af selve handlingen. Dirigenten var svær at høre. SK: Demokratiet i 
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TF er medlemsnært og vi er tæt på toppen (HB). Et budskab, der skal formidles.

Medlemskommunikation - hvad dækker dine kommentarer desangående mere konkret 
over, Josephine? Du har ordet! Debat og eventuelle forslag til tiltag. 

Udsendt oplæg. Vil meget gerne på besøg i Amaliegade for at finde ud af, hvordan 
’tingene’ hænger sammen. Gennemgået sit eget oplæg og modtaget orientering 
om TF’s organisation.
Revurdering af mødeform - herunder virtuelle møder - og kursusaktivitet. Hvis kurser, 
hvilken type, hvem er ansvarlig og hvor skal de udbydes?

KVH: måske med medlemmer hver anden gang. Vigtigt at få medlemmerne i tale 
og kunne højne den fagpolitiske samtale. 19. januar afholdes i Holbæk. Tovhol-
dere: MØ/CHB. HH skriver oplæg til invitationen og finder mødeemne(r). 
Rundsendes efter i ugen efter Temadagen. Emnet for bestyrelsesmødet er ’brain-
storm’. Mødedatoen den 16. juni flyttes til den 1. juni. Skal holdes på Falster/
Lolland. Lanceret Ole Larsen som første foredragsholder. Kursus for hele teamet. 
Vedtaget til 3 steder i regionen til foråret. PM in charge. KVH undersøger om vi 
kan afholde kurset i Sorø Science Center.

Region Syd’s sponsering af Freddie Sloth-Lisbjergs internationale engagement (for-
manden uddyber). Hvad skal man lægge i det? Hvad skal TF bruge af ressourcer/
økonomi på internationalt arbejde?

HH/SK/BB orienterede om HB’s politiske beslutning omkring reducering af 
det internationale arbejde. Presset økonomi tvinger ledelsen til at reducere ud-
gifterne, herunder vurdere om værdien af det internationale samarbejde står 
mål med udgiften. Vil derfor sænke sit engagement, hvilket bevirker, at Freddie 
Sloth-Lisbjerg (FSL) får reduceret sit tilskud til fremtidig mødeaktivitet. FSL har 
derfor anmodet sin region om økonomisk hjælp, og fået godkendt et tilskud fra 
Region Syd på det manglende beløb, da han personligt anser sin deltagelse for 
nødvendig, samt har ambition om at gå efter formandsposten i CED. Personlig 
ambition, ikke TF’s. Forløbet anses for at være lidet optimalt, og bør drøftes i 
større forum.

Eventuelt.

Intet under eventuelt. Mødet sluttede kl. 21:50.
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OPSUMMERING:

Næste møde afholdes onsdag, den 19. januar i Holbæk (om muligt). Medlemmer inviteres.
Ansvarlige: MØ/CHB
HH skriver formandsord og finder mødeemne(r).
Deadline 5. december, hvor indbydelsen rundsendes.

Kursusrække 3 steder i regionen - som udgangspunkt ultimo april/primo maj.
Ole Larsen - læs medsendte.
Udgangspunktet er Roskilde/Køge; Ringsted/Sorø/Slagelse; Lolland/Falster.
Estimat: 200 personer fra hele teamet.
PM står for det fysiske arrangement, bestyrelse kobles på som fagansvarlig på dagen.

Bestyrelsesmødet den 16. juni rykkes frem til den 1. juni. Afholdes med medlemmer i den 
sydlige del af regionen: Vordingborg/Nykøbing F.

Aftalte mødedatoer 2022:
Onsdag, den 19. januar
Torsdag, den 24. marts
Onsdag, den 1. juni
Internatmøde 9./10. september -  ER DET MULIGT AT FLYTTE DATOEN EN UGE  
     FREM ELLER TILBAGE?


