Regionsudvalget Midtjylland
Møde d. 26. november 2017

Møde i Regionsudvalget Midtjylland, søndag d. 26, november kl. 9.30-13.00, hos
Inger i Ikast

Til stede: Annette, Lissi, Jan Erik, Inger og Julie
Afbud fra: Michael, Per
1. Brunch
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.
3. Opfølgning på referat fra sidst
Referatet godkendt uden yderligere kommentarer.
4. Rekonstituering af næstformand og sekretærfunktion
A. Lars har tilkendegivet interesse for at varetage næstformandsposten
Lars har valgt at træde ud af regionsudvalget. Per Borch har til Annette tilkendegivet at
varetage posten. Der ikke er andre som ønsker at være næstformand, og dermed er Per
valgt.
Sekretærfunktionen varetages fremover af Julie, såfremt at den hidtidige mødedeltagelse
fortsat gælder (at formand, næstformand og sekretær deltager i møde, hvor der er
begrænsede pladser). Det besluttes at det fortsat vil være sådan, og Julie er dermed
sekretær.
5. Hvordan skal og ønsker vi at samarbejde med Lokalforeningerne i Region Midt
A. Så vi understøtter det lokale arbejde bedst muligt?
B. Herunder de kommende GF
Der er allerede kommet henvendelser fra forskellige lokalforeninger til Annette i forhold til
kommende generalforsamlinger, nedlæggelser og andet. Derudover har Inger modtaget et
par henvendelser.
På mødet med hovedbestyrelsen efter repræsentantskabsmødet i maj, hvor Annette deltog
med Jan og Winni, stod det klart at der på daværende tidspunkt var udfordringer i
samarbejdet mellem regionsudvalget i Midt og selve foreningen. Dette vil forhåbentlig
løses efter den nye konstituering.
Vi i regionsudvalget vil gerne samarbejde med lokalforeningerne i regionen, og vil byde ind
og hjælpe hvor vi kan/hvor det efterspørges.
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Ringkøbing/Skjern lokalforening har generalforsamling d. 6. februar 2018, hvor de har
ønsket at der deltager en repræsentant for regionsudvalget, da de er i risiko for at må lukke
lokalforeningen ned. Annette deltager sammen med Per Jensen fra hovedkontoret.
Hovedkontoret giver besked til Annette om alle lokalforeninger får afholdt
generalforsamlinger, hvis ikke kan der følges op på hvorfor.
I regionsudvalget ønsker vi at sende et signal til både lokalforeninger, hovedkontoret og
hovedbestyrelsen om at vi ønsker et godt samarbejde. Derfor sender Annette en mail til
alle om at vi er rekonstitueret og at vi er mange nye i udvalget. Samtidig siger vi tak for
samarbejdet hidtil og at vi glæder os til at fortsætte det i det nye år.
Der er regionsmøde d. 4. marts 2018 i Silkeborg, hvor Annette inden da vil skrive til alle
lokalforeningsformænd og spørge til deres forventninger til regionsudvalget, så vi har en
fornemmelse for hvor vi står og hvad der skal ske. Regionsmøderne giver
lokalforeningerne, og andre interesserede, mulighed for at få et indblik i vores arbejde i
regionsudvalget. Det skal vi udnytte så der i fremtiden kan være et godt og konstruktivt
samarbejde mellem både hovedkontoret, hovedbestyrelsen, lokalforeningerne og os i
regionsudvalget. Derfor vil vi ”præsentere” os selv, så alle er klar over at vi ønsker et godt
samarbejde, men ikke har erfaring.
Tirsdag d. 5. december er der møde med Anne Sander og Per Jensen, fra hovedkontoret, i
Lokalcenter Havkær (Moseallén 1-3, 8381 Tilst), hvor Annette, Jan Erik og Julie deltager.
Mødet sker da vi alle er forholdsvis nye i regionsudvalgsarbejde. Mødet starter kl. 18.00 og
vi sørger for smørrebrød, øl/vand. Annette indkalder til dette via mail til Jan Erik og Julie.
Kommunikation er vigtigt for at sikre et godt samarbejde og skabe gennemsigtighed. Er
referatet fra alle regionsudvalgsmøder tilgængelige, så lokalforeningerne kan læse dem?
Siden regionsmødet i Silkeborg d. 24. september er der kommet en tilbagemelding fra
Ulrich Bjørn ang. vores kritik af strukturen omkring landsindsamlingen. Det er et skridt på
vejen mod forbedringer og positivt arbejde omkring landsindsamlinger i fremtiden.
6. Møde med HB d. 27. januar – hvem deltager?
Annette, Inger og Julie deltager.
7. PIU for den kommende valgperiode – se bilag
A. Hvilke interesser og ressoucer har vi i forhold til at gå efter et mandat i udvalget?
Både Lissi og Inger er interesseret i posten. Der bliver enighed om at Inger tager posten,
men Lissi står til rådighed for spørgsmål, da hun har erfaring fra udvalget. Annette sørger
for at give besked videre herom.
8. Evt.
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Kommende møder:
5. december Møde med Anne Sander og Per Jensen i Lokalcenter Havkær. Annette, Jan Erik og Julie
deltager.
14. januar

Regionsudvalgsmøde i Aarhus kl. 9.30. Annette indkalder via mail.

27. januar

Stormøde i København. Annette, Inger og Julie deltager.

4. februar
Møde i regionsudvalget med henblik på regionsmødet. Mødet holdes i Ikast. På dette møde
fastsættes datoer for møder i udvalget i 2018.
4. marts

Regionsmøde i Silkeborg

