
Referat fra bestyrelsesmøde i klubben af terapeuter 

DATO: 25. Marts 2019 

STED:  StarLeaf 

Referent: Simon 
Deltagere: Erik Bjernemose, Janne Thomsen, Mads Martin, Simon Ørnbøll, Tina Ohlfsen, Ulrik Olsen 
 

Afbud:  

Punkt Indhold 

 

Referat 
 

1. Valg af ordstyrer 

 

 

 Mads 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

  

Godkendt 

3. Nyt fra HU 

 

 

Møde 31. januar. 

Ny arbejdsmiljøledelsen 

 

SAT aftalen 

 

 

Er der politikker der mangler, obs på tilbagemeldinger 

 

Procesplan:  

HU skal finpudset/strømlignes, næstformand i hvert 

center samt repræsentant fra AFC skal deltage, Flere 

ledelserepræsentaneter skal deltage. OBS på 50/50 

deltagelse (medarbejder/ledelse) 

OBS på at at enkelte faggrupper/foreninger kan blive 

toneangivende, alt efter repræsentation i HU. 

Afprøvning i de næste 2 år. 

Vigtigt samarbejde mellem KU og HU 

 

 

4. Nye terapeuter i 

Arbejdstilsynet 

 

 ØST:      2 nye fys.  

SYD:     Nyt medlem i klub/forening 

NORD:  Nyt medlem i klubben 

 

5. Økonomi, herunder  Årsregnskab: Ulrik har sendt mail. God økonomi og god 



status på regnskab 

 

kontakt til de nye ETF medarbejder der som 

”barselsvikar” hjælper med økonomistyrring. Ny måde 

at indsende udlæg til ETF (grønne formular). 

 

Saldo på ca. 150.300 kr. plus kommende løbende 

kontigenter 

 

Ulrik sender link med formular, Vi udfylder selv egen 

kontonr.  

 

6. Løn 

 

  

LØN: 

Lønoverblik, set under AT hvor faggrupper, 

sygeplejersker og maskinmestre m.m. ligger over 

terapeuterne. 

Ledelsens udmelding er at så længe der er ansøgninger 

nok så er der ikke problemer med lønnen. 

 

Deltagelse i møder med overgang til AC for at ”skubbe” 

på. 

 

 

7. Nyt fra Nord, Syd og 

Øst 

 

 NORD:  

Brug af tjensetebiler og hvornår disse kan hjemtages ? 

Pkt til næste LU møde. 

 

Senior politik:  

ØST, kollega har fået en seniorordning, er gået ned i tid, 

(30 timer) med status som ”fuldtid” til 

pensionsinbetaling. Aftalen er indgået med nærmeste 

chef.  

Hvis der bliver indgået aftalestof, skal vi vidensdele 

med hinanden, vi får ikke informationen gennem Lone 

Clausen. 

OBS på annmymitet ved vidensdeling. 

(OBS på fordelingsnøglen mellem procentvis 

udetidsfordeling). 

Erik undersøger om der er aftaler i SYD. 



 

Brug af farvepatroner til ledelse/nøglepersoner 

undersøges i LU. 

 

Netforbindelse for ny medarbejder (mobil)  Hvis denne 

ikke virker, skal AT stille andet udstyr til rådighed. 

Up/download skulle være den samme som fastnet 

opkobling. 

 

ØST: 

LU har nedsat en arbejdsgruppe der skal drøfte trivsel. 

 

MTU:  

Arbejder med forskellige udfordringer,  

Eksternt audit ønsker LU mere med i sygefraværd 

problematikken.   

OBS på at AMR også har tavshedspligt til drøftelsen 

med ledelsen. 

 

Ny chef (ekstra) til administrationen. 

 

Ansættelser: Mail om samtale sendt ud søndag og 2. 

samtale foregik mandag, hvorfor så stramt tidsplan. 

 

 

SYD: 

Kørsel til centeret, ikke nok med at parkerer på p-

pladsen, skal ind på centeret først. 2 må dog gerne 

mødes på p-pladsen og tage derfra, uden at låse sig ind i 

centeret. 

 

112 UT, en eller to TF, undersøger omfanget nærmere 

Skal risikovurderes i arbejdsmiljøgruppen. 

 

8. Eventuelt 

 

 

  

Generalforsamling: 

Ulige år: 

Seminar og fælles faglighedens dag med mulighed for 



generalforsamling uden overnatning i 4. kvartal. 

 

 

HU ref. 31. januar, bilag 7.1 om temadag m.m. 

 

 

 

Dato for faglighedens dag er den 26. november 2019, så 

bestyrelsen er ved at arrengere overnatter mm på 

Sjælland og så vi kan holde generalforsamling mm den 

27. november.  

 

 

Overnatning, mad og fest, priser m.m. Ulrik undersøger 

mulighederne på sjælland. 

 

 

 

9. Møde evaluering 

 

 

  

Møde 29. april, (Video) 

 

Generalforsamling, dagsordning m.m. 

Løn, Status 

 

Erik og Mads undersøger mulighed for lønrefusion til 

generalforsamling ved foreningerne. 

 

 

Møde 17. juni og September fysisk. 

 

Mads forsøger at finde ny dato i september 

 

 

 

 

 

 

10. Planlægning af og   



punkter til næste 

møde 

Generalforsamling, dagsordning m.m. 

Løn, Status 

 

Møder 9-14, både video og fysisk. 

 

 

11. Godkendelse af  

dagens referat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revideret dato:   

 
 


