
KB-møde den 3/11 Kolding  

Tilstede: Gitte Svendborg, Lene OUH, Stine Kolding, Mathilde Kolding, Ulla Aabenraa, Sofie studerende, 
Cecilie Esbjerg 

Afbud: Tanja Esbjerg 

 

1. Ordstyrer: Mathilde 
 

2. Referent: Ulla 
 

3. Økonomi: 25.173kr – grundet budgettet og muligt godtgørelses for generelt forsamlings valgte 
medlemmer som fremadrettet vil få halvdele af godtgørelsen refunderet fra foreningen. Punktet 
tænkes tages op til næste KB møde mhp. drøftelses af generalforsamlings valgte medlemmers 
godtgørelses til tidsforbrug til kredsbestyrelses arbejde   
 

4. Opfølgning på mødet med Stephanie Lose: positivt møde - udfald ifht. rammestyring/ aktivitet 
styring også positivt. Afventer ny dato for møde.  
 

5. Jordemoderforeningens inspirationsdage for nyuddannede: Manglende tilslutning derfor 
planlægges ny dag i februar deltagelse af Lene M Andersen  
 

6. Punkt udsat fra sidste møde: opgaver i ferieperioden med kort svarfrist fx: udspil vedr. rekruttering 
og fastholdelse, Gratis boligopkøbsaftale, kredsformands barsel ect. Rammerne for at opgaveløses 
var meget utilfredsstillende. Gitte har tager punktet med til HB da det var kritisabelt forhold. Vi har 
som kreds besluttet at reklamer for eks ”lån og spar banken” ikke skal på kredsens FB side.  
 

7. Evaluering af folkemødet og folkemøder 2023:   Enighed om at det gav mening og var spændende. 
Rigtig godt med ”jordemoderkaffe” og de debatter hvor vi kunne deltage. Deltagelse i 2023 skal 
tages op på KB møde i januar så den nye kreds kan besluttet og vurdere om kredsen skal til 
folkemødet.  
 

8. Kandidatuddannelse og stillinger: Drøftelses omkring jobmuligheder og kredsens medansvar for at 
bevarer kandidatuddannelsen –kan kredsen gøre noget, skal vi gøre noget? Overvejelser omkring 
chefjordemødrenes ansvar for at lave attraktive stillinger, Kan problematikken være at flere 
opfatter uddannelsen for smal.  Usikkerhed om hvorvidt kredsen har et medansvar for at 
uddannelsen bibeholdes. På landsplan hvor meget drøftes værdien af kandidatuddannelsen. Er det 
et problem at den kun ligger i Odense.  Sikring af passende løn. Punktet bør tages med til næste 
møde med Chefjordemødre.  
 

9. Facebook status: har aktuelt været i brug i forbindelse med valget, beretningen er også delt og der 
arbejdes på få den som lydfil og på den måde er det en levende side.  Skal der være en FB ansvarlig 
– oplevelsen er dog at Stine står for FB og lægger forskelligt ud, FB må dog gerne være mere 
levende med billeder ect. Stine vil gå i tænke boks for at gøre den mere levende -punktet tages op 
til januar når der er ny kreds.  



 
10. Kongresforberedelser:  

Bilag C1: Vi drøfter at fokus bør ligge primært på nattevagter og ikke på aften.  
Bilag C2: Vi vil gerne pointere at vi er glade for de studerende lokalt i vores kreds og opfordrer til at 
alle andre kredse invitere deres studerende med. Vi går på talerstolen og fortæller om vores gode 
samarbejde og er nysgerrige på hvorfor de studerende ikke er med i de andre kredse.  
C3: Vi har ikke behov for denne ændring.  
C4, C5, C6, C7: Stemmer vi alle for 
C8 og C9: Vi foretrækker forslagene i C9 og ikke C8.  
D1, D2, D3: Vi har ingen indvendinger.  
 

11. Landskonference Marts 2023. Der er lagt op at Kreds Syd står for det, men nu er tiden knap og 
Jordemoderforeningen har budt ind med et emne. Derfor skal vi kun byde velkommen og finde 
lokation. Dette er vi ikke interesserede i, vi vil hellere stå for det næste gang og denne gang kan JF 
så selv stå for det. Gitte melder dette tilbage.  
 

12. Møde med Mette Hagensen: Vi har ikke hørt tilbage fra hende trods mange henvendelser. Gitte 
fortsætter med at prøve.   
 

13. Evaluering af dagens mødet: Godt og effektivt møde. Fremover kan ordstyrer også være 
uddelegeret på forhånd.  
 

14. Evt:  
- Kommunikation: Fortsat forvirring om hvordan vi bruger messenger, mail, sms osv. Vi forsøger 
fortsat at optimere dette.  Man skriver sms hvis det er akut, man bruger messenger til sociale og 
hurtige spørgsmål, men generelt bruges mest mail. Vi kan forsøge at ringe sammen evt. et hurtigt 
indkaldt fællesvideomøde hvis noget skal drøftes i plenum.  
 
- Medlemsmøde blev aflyst i oktober, men vi påtænker at gøre det næste år.  
- Skal suppleanter deltage i tilfælde af fravær til KB og TR møde? Problemer med honorering og 

afsætte tid i vagskemaet hvis man ikke har TR timer, samt at TR skal have tid til at klargøre 
suppleanten til emnerne. Dette drøftes igen ved næste møde.  

 


