
Kredsbestyrelsesmøde Kreds syd d. 5/12 2022 
8.30-10.30 TR-møde: 

Tilstede: Gitte, Mathilde, Lene, Tanja, Ulla og Stine. 

• Kommende struktur ift. TR-møde og KB-møde. 
- Det er besluttet på kongressen, at generalforsamlingsvalgte kun må aflønnes 

for en halv dag. Til gengæld betales deres løn af Jordemoderforeningen og 
ikke af kredsen. 

- Fremadrettet bestræbes det, at dagsordenen tilrettelægges, så det er mere 
skarpt opdelt hvilke punkter der hører til på TR-mødet og hvilke punkter 
der hører til på KB-mødet. 

- Dagsordenen til kommende møde laves for så vidt muligt, før dagens møde 
afsluttes. 
 

• Regionen har i sommers udbudt seminar for seniorer, omkring hvilke 
muligheder man har, for at blive fastholdt som seniorer på arbejdsmarkedet. 
Det var umiddelbart en succes. Lene forsøger at informere resten af kredsen, 
hvis hun hører en ny dato. 

 

 

10.30-15 KB-møde: 

Tilstede: Cecilie, Gitte, Mathilde, Lene, Tanja, Ulla og Stine. 

• TR-valget er afgjort på alle fødesteder. I Esbjerg og på OUH er henholdsvis 
Tanja og Lene genvalgt. Cecilie er genvalgt som suppleant i Esbjerg og Nanna 
er valgt som suppleant på OUH. 
I Kolding er Mathilde og Stine genvalgt, mens Laura Bang-Pedersen er valgt 
ny suppleant, og kommer til at træde ind i slutningen af januar, når Mathilde 
går på barsel. 
I Svendborg er Jane Enemærke valgt og Gitte trækker sig fra TR-posten. Der er 
ikke valgt nogen suppleant. 
I Aabenraa er Dorte Ahrends valgt som TR og Ida Nicolaisen er valgt som 
suppleant. 
Stine skriver det på Facebook. 
- Velkomstpjecen skal opdateres. Tanja tager fat i Jette Poder ift. at få den 

opdateret. 



 
 

• Evaluering af møde med chefjordemødrene: 
- Vi bruger en del tid på det til hvert møde. Det drøftes, om vi skal fastholde, 

at gøre det hver gang vi har KB-møde. 
- Vi skal være lidt mere specifikke når vi skriver dagsorden, for at sikre, at 

alle får det ønskede ud af de forskellige punkter. 
- Til næste KB-møde afholdes der ikke møde med chefjordemødrene. Der 

skal til gengæld laves en dagsorden til næste møde med dem. 
 

 
• Økonomi: 

 
- Ulla har ikke fået noget beløb fra Jordemoderforeningen, men der er ikke 

brugt noget særligt penge. 
- Der er udfordringer med den nye app. Gitte undersøger det nærmere. 

Cecilie og Tanja som mangler penge, kontakter Jette Poder. 
- Fremadrettet aflønnes de generalforsamlingsvalgte for et halvt møde og er 

også kun med til det halve. Vi prøver i første omgang at gøre det som et 
forsøg. 

- Kommer der til at være møder, som varer en hel dag, f.eks. Folkemøde, så 
betaler kredsbestyrelsen resten af lønnen. 

- Den nuværende kredsbestyrelse er enige om, at vi gerne vil prioritere, at 
blive ved med at tage på Folkemøde. Cecilie booker et sommerhus. 
Nærmere planlægning foregår i januar. 

 

• Facebook-status: 
- Stine lægger op på gruppen, hvem der er valgt som TR de forskellige 

steder. Der lægges desuden et billede op og en hilsen med god jul. 
- Mathilde laver et nyhedsbrev med året der gik. 
- Debat om, hvor meget vi skal lægge ud på Facebook-gruppen.  
- Vi fastholder at punktet skal på dagsordenen hver gang og så drøfter vi, om 

der er indhold fra mødet, som skal lægges ud på gruppen. Punktet skal være 
det sidste punkt inden evt. 

 

• Evaluering af kongres: 



- God kongres, men det havde været godt med lidt mere ”summe-tid”.  
- Alle er enige om, at det var rigtig godt, at kredsbestyrelsen købte blomster 

til forretningsudvalget. 
- Det fungerede rigtig godt med kongresforberedelsen. Lis og Mette er rigtig 

gode at formidle deres budskaber.  
- Det kan være en ide, at få Lis og Mette med på generalforsamlingen i 

foråret eller medlemsmødet i efteråret. 
- Til kommende kongresser skal vi være bedre til, at få suppleanter til 

kongresdelegerede. Kan de ikke deltage i generalforsamlingen, kan de også 
stille op inkognito. 

- Stor ros til dirigenten. 

 

Fokus på studerende i kredsbestyrelsen: 

- Vi opfordrer til, at JSL hjælper studerende ved behov, så den enkelte 
studerende kan finde sig godt til rette i de enkelte kredsbestyrelser. 

- Vi vil gerne sparre med de andre kredse, hvis de er usikre på, hvordan de 
kan have gavn af studerende i kredsen. 

 
• Fødeklinik: 

- Udbuddet er vedtaget d. 28/1 og kommer i høring i december. Kommer i 
offentligt udbud i januar. 

- Der er givet materiale videre til Jordemoderforeningen omkring udbuddet. 
- Vi har en drøftelse omkring strategi, for fortsat at kæmpe imod en privat 

fødeklinik, men i stedet en fritstående fødeklinik, under samme ledelse som 
fødeafsnittet på SLB. Gitte snakker med hovedbestyrelsen tirsdag i næste 
uge, omkring hvordan vi skal forholde os. 

- Gitte har været i dialog med en række regionspolitikere omkring emnet og 
givet vores inputs til emnet. 

 

• Lobbystrategi: 
- En strategi kan være, at hvert bestyrelsesmedlem får et par politikere, som 

man skal ”fodre” med informationer, hvis der på regionalt plan er emner 
oppe, som er relevant for vores område. 

- Punktet sættes på til mødet i marts måned. Man kan godt præsentere det 
kort, for den nye kredsbestyrelse i januar måned. 



 

• Møde med Mette Hagensen: 
- Der er fortsat ikke kommet kontakt igennem til Mette Hagensen.  
- Vi fortsætter lidt endnu. 

 

• HB-møde: 
- Strukturudvalg: kan det være problematisk, at der ikke er lagt op til, at der 

skal være et medlem af udvalget, som er ansat i det private. 
- Hvorfor står der ikke, at arbejdet omkring strukturudvalget skal være en del 

af Landskonferencen i marts måned, som forretningsudvalget har lagt op 
til? 

- I kredsen tænker vi ikke det virker som en god ide, hvis kredsene skal være 
større end de er nu. Man skal forholde sig til flere regionsrådspolitikere og 
store geografiske områder. Bare regionalt er der store forskelle på, hvordan 
man ser på tingene de enkelte fødesteder. 

- Tanja stiller sig gerne til rådighed, som TR repræsentant i udvalget og 
resten af kredsen bakker op omkring dette. 

 

• Evaluering af mødet: 
- Skarp ordstyrer, god forplejning. 
- Hyggelig julestemning  

 

Dagsorden til næste møde: 

Mødet afholdes i Vamdrup hos Stine (Søndergade 34, 6580 Vamdrup). 

- Konstituering af ny bestyrelse 
Opdatering af årshjul, forretningsorden osv. 
Suppleanters deltagelse i KB-møder ved forfald af TR 
Der skal udsendes alle relevante bilag sammen med dagsordenen 

- Drøftelse af møde med chefjordemødrene. Hvordan skal det være 
fremadrettet? 

- Folkemøde  
- Dagsorden til møde med chefjordemødrene. 
- Facebook-status 


