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Referat fra eletronisk FUmøde – pr mail, maj 2011 
 
Punkt 1 - Værtskab for Sund By Netværksdage 2012 
Det blev godkendt, at SBN igen afholder SBNdage i foråret 2012, dog er den endelige udformning afvente det 
ekstraordinære repræsentantskabsmødes behandling af forslag om nye mødeformer.  
Der skal findes en, men helst to værtskommuner/-regioner vha. udbud til netværkets medlemmer via 
hjemmeside og medlemsrum til koordinatorerne. Kommer der ingen henvendelser, er det en opgave for den 
kommende bestyrelses formandskab i samarbejde med sekretariatet at forespørge mere direkte medlemmer. 
Deltagernes evalueringsrapport ligger allerede medlemsrummet.  
 

Punkt 2 – Sundhed på tværs 
FU godkendte kommissoriet, - dog udtrykte nogle FUmedlemmer bekymring for de store ambitioner 
temagruppen tilkendegiver i kommissoriet. Det kan synes, at der er forskellige interesser på spil i temagruppen 
”Sundhed på tværs” og emnerne er store hver især. Temagruppens ambition med de store emner er – i første 
omgang – at få afdækket mulige vinkler og fælles interesser, samt få opbygget fælles viden om emnerne, for så i 
næste omgang at kunne udvælge mere specifikke tilgange til prioriterede emner. Det er ligeledes temagruppens 
klare ambition at være aktive projektejere af projektet: Sundhed på tværs, der igangsættes i maj 2011, og 
forventes at udgive en publikation i december 2011. Dette projekt omhandler gode eksempler på organisering af 
sundhed på tværs samt forsker-interviews.   
Kommissoriet ligger på temagruppens side på netværkets hjemmeside.  
 
Der er en mindretalstilkendegivelse fra Lisbeth Holm Olsen:  
” Punktet kræver en nærmere drøftelse (om temagrupper og SBN strategi) og et strammere kommissorium forud 
for min godkendelse. Der er forskellige interesser på spil i temagruppen ”Sundhed på tværs” og emnerne er store 
hver især. Mit forslag er at gøre kommissoriet mere fokuseret – (gerne fokus på ”Sundhed på Tværs og 
implementering”). De øvrige emner er også vigtige og relevante og kræver en nærmere drøftelse af, om der skal 
nedsættes flere (ad hoc) temagrupper (fx en lille gruppe om sundhedsøkonomi, der leverer økonomiske 
argumenter til beslutningsniveau).” 
 

Punkt 3- Seksuel sundhed 

Temagruppen mangler formand, og ingen har meldt sig. Flere har tilkendegivet interesse i at deltage i 
temagruppen. FU afventer det ekstraordinære repræsentantskabsmødes behandling af forslag om nye 
mødeformer, da en mulig løsning kunne være at omdanne temagruppen til en erfa-gruppe. Temagruppen 
fortsætter indtil da uforandret, men bevilges ikke de 20.000 kr (som temagrupperne ellers er tildelt i år) på de 
gældende vilkår. Sekretariatet følger op efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  

 
Punkt 4 - Økonomiopfølgning 
FU orienterede sig i netværkets økonomiopfølgning, og godkendte indstillingen om genansøgning af projekter 
for 250.000 kr. hos Sundhedsstyrelsen (de 250.000 kr stammer fra projektet ”Seksuel sundhed i hele landet”, som 
SBN desværre ikke er i stand til at gennemføre i øjeblikket, da temagruppen skal være mere stabil først). 
Ansøgningerne sendes snarest til Sundhedsstyrelsens godkendelse, og afventer styrelsens afgørelse.  

Punkt 5 - Kommende mødeformer  
Arbejdsgruppen, der har udarbejdet med forslag til Sund By Netværkets fremtidige mødestruktur, har udarbejdet 
en indstilling om den fremtidige mødestruktur. Den behandles på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
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8.6.2011. Da det er arbejdsgruppens indstilling til repræsentantskabet, orienterede FU sig i arbejdet indtil videre 
og kommenterede. 
 
Der er en mindretalstilkendegivelse fra Lisbeth Holm Olsen:  
”Jeg kan ikke tilslutte mig indstillingen fra arbejdsgruppen på to væsentlige punkter (netværksdag og 
strategimøder). Jeg har givet udtryk for mine holdninger til disse punkter i regi af FU, men uddyber gerne igen på 
mødet i juni. Kort: 1. I forhold til SBNs strategi om kapacitetsopbygning er det helt afgørende at tilbyde Sund By 
koordinatorer en støttefunktion/et forum at mødes i (jeg har været tilfreds med plenummøder som mødeform, 
men møderne kræver god planlægning indholdsmæssigt – og der skal muligvis stilles krav til kompetencer som 
Sund By koordinator, så mødet får præg af strategimøde). 2. Vedr. netværksdage er det vigtigt at fastholde det 
nationale fokus, og en dag er ikke nok.” 

Punkt 6 - Aktiviteter og begivenheder 
Kort status om netværkets igangværende aktiviteter og projekter.  
Se bilag 1 – oversigt over projekter i SBN, i kronologisk rækkefølge ifht. projektets finansiering. En del af de første 
projekter er derfor realiseret, men blot ikke endeligt afrapporteret. Der er endnu ikke fuld klarhed over hvad der 
sker med de ubrugte, overskydende midler i nogle af projekterne.  
Se bilag 2 – skriftlig orientering fra sekretariatet.  

Punkt 7 – Nyhedsbrev  
Input blev efterlyst til et nyhedsbrev, der udsendes midt i maj 2011. 
 

Punkt 8 – samarbejdsprojekter 
Sund By Netværket er i den heldige situation løbende at modtage henvendelser fra institutioner, 
uddannelsessteder, interesseorganisationer og private virksomheder, som ønsker at samarbejde med netværket.  
Den kommende bestyrelse vil diskutere strategisk, hvem SBN vil samarbejde med og med hvilket formål. Men FU 
tog stilling til to aktuelle henvendelser fra hhv.  
 
UC Syddanmark med ”Dilemmalund”, og godkendte, at SBN går ind i tre former for engagement:  
1) SBN underskriver en støtteerklæring til projektet, som anvendelse til ansøgning om finansiering.  
2) SBN peger på medlemmer til projektets Advisory Board 
3) SBN forpligter sig til at formidle information og viden om projektet til medlemmerne, der har mulighed for at få 
egen platform og anvende projektet lokalt. 
 
Nationalt videnscenter for Kost, Motion og Sundhed (også kendt som KOSMOS) og Arla har henvendt sig vedr. 
SBNs engagement i deres årlige Aktiv rundt – kampagne. Centeret kører kampagnen, som Arla de sidste fem år 
har været hovedsponsor på. Kampagnen kører nu på 6. år. Indenrigs- og Sundhedsministeriet støtter også 
kampagnen, der omfatter samtlige klassetrin, opdelt i fire målgrupper, hvor 3.-5. kl har flest deltager. Materialet 
udsendes til samtlige skoler i Danmark, - privat- og folkeskoler.  
FU godkendte SBNs engagement i kampagnen i form af omtale af kampagnen på hjemmesiden løbende. 
Yderligere engagement i kampagnen kan kun ske hvis det forankres i temagruppen kost og fysisk aktivitet. 
Temagruppen forholder sig til dette på næste møde, d. 24. maj i Århus. 


