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Referat af bestyrelsesmøde i Sund By Netværket 

 
Dato: den 5.9. kl. 11-12.30 
Sted: KL-Huset, 1-05 (1. sal) 
 
Deltagere:  
Peter Holm Vilstrup, Ingunn S Jakobsen, Hanna Vestenaa, Susanne Rystok, Uffe Nymark Breum, Christina Krog & 
Charlotte Iisager Petersen.  
 
1. Kort orientering v/formand og sekretariatschef 
Bilag 1: Økonomistatus: Der er fortsat ca. 100.000 kr tilbage i den interne pulje til fordeling resten af året.  
Bilag 2: Aktivitetsstatus 
Sekretariatet understøtter mange aktiviteter i, og så mange som muligt. Men må også prioritere.  
 
CRK orienterer om andre aktiviteter 

 Ny projektchef fra NordeaFonden har taget kontakt til SBN. CRK har holdt møde og fonden præsenterede 
sine indsatsområder: Aktiv aldring, motion og ernæring. Vi vil være i løbende dialog.  

 Ny temagruppe om mental sundhed: opstartsmøde i sidste uge. 30 personer fra 18 kommuner.  

 CRK trækker sig som formand for Advisory Committee i HCN, WHO. Stiller dog stadig op til det rådgivende 
udvalg. 

 Vi afventer svar fra Sundhedsministeriet på årets ansøgning. Det årlige møde med ministeriet er senere i 
september; Peter Vilstrup, Uffe Nymark Breum og Christina Krog deltager.  

 Forslag til et ledelsesinitiativ fra to medlemskommuners sundhedschefer. CRK arbejder i dialog med de to 
om at udvikle invitationen.  

 Netværk for innovationsagenter: Mange projekter, der viser, at det er muligt at gå under radaren – viser 
at andre arbejdsmetoder er muligt. Tjek gerne projektkataloget.  

 Den 12.9. Politikersparringsmøde om øget politisk forankring af folkesundhed – mødes i Odense. 7 
politikere mødes og diskuterer den danske version af det norske politikermateriale. 

  SBN undersøger muligheden for at indgå et partnerskab med stor NGO om sundhedskompetencer til 
frivillige.  

 
Bilag 3: Tilbud med Sundhedsstyrelsen om udvikling og afholdelse af alkoholkurser 
SBN har budt på opgaven og har indgået kontrakt med Sundhedsstyrelsen om at udvikle og afvikle otte kurser i 
2013 og 2014. COK står for det praktiske.  
 
2. Koncept for Sund By Netværksdage 2014  
Godkendt med kommentarerne:  
Tjek: www.sagerdersamler.dk   
Overvej anvendelse af The Young Foundation, men overvej også om der er relevante danske eksempler om 
udvikling af community resilience.  
Tematisere netværksdagene – hvordan agerer man i skalaen fra frivillig til systematisk frivillig.  
Eksempler på at skabe arenaer og synliggør mulighed for deltagelse.  
Overvej at gå tilbage til den mere koncentrerede Markedsplads med ”gonggong”: både de interne og de eksterne 
skal også leve op til temaet.  
Overvej fordelingen mellem interne og eksterne på Markedspladsen.  
 

 

 
 

Sund By Netværket 
Christina Krog 

 crk@kl.dk 
tlf. 3370 3375 / 22909105 
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3. Ansøgning til intern pulje fra temagruppen om sundhed på arbejdspladsen 
Projektet godkendes. 
 
4. Godkendelse af oprettelse af ny temagruppe om mental sundhed 
Indstillingen er godkendt. 
 
                                


