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Referat for Årsmøde den 16. marts 2011kl. 13-17 

 
37 stemmeberettigede deltog i Årsmødet.  
Fra forretningsudvalget deltog:  
Christine Kousholt - Århus, Camilla Meyer – Faxe, Inge Tengnagel – Brønderslev,  
Lisbeth Holm Olsen – Køge, Annette Brask Brandi – Haderslev, Mette Jakobsen – Hjørring og Ragnhild Lindsø –
Slagelse.  
 
Følgende koordinatorer deltog:  
Nanette Borges – Hvidovre, Anne Vagner Moesgaard – Kolding, Mie Majgaard – Næstved, Peter Vilstrup Holm – 
Odense, Ellen Greve - Holstebro, Kamilla Walther – Furesø, Hanna Vestenaa – Holbæk, Signe Leschly Blegvad –
Tønder, Malene Søbygaard – Ringsted, Michael Ries – Herlev, Diana Vig Lehmann – Viborg, Lone Just – Helsingør,  
Birgit Bøtker – Hedensted, Christina Rasmussen-Rubæk – Favrskov, Louise Kønig Schytte – Ballerup, Lise Landgren 
– Guldborgsund, Annemette Bundgaard – Gladsaxe, Louise Barken Staal – Frederikssund, Sussi Friis – Odsherred,  
Kurt Æbelø – Fredericia, Marianne Horstmann – Svendborg, Jane Pedersen - Region Nord, Birgitte Bonnevie – 
Greve, Ingunn Søndergaard Jacobsen – Horsens, Henrik Borggren – Solrød, Denni Pedersen – Stevns, Signe Leschly 
Blegvad – Tønder, Pia Jenfort – Tårnby, Bodil Larsen-Ledet  - Sønderborg, Anne Marie Detlefsen – Aabenraa.  
 
Desuden deltog som observatører: Jette Jul Bruun (SIF), Charan Nelander (Komiteen for sundhedsoplysning), 
Kathrine Krüger Østbøll (koordinator fra det norske netværk Sunne kommuner) og Brynjar Høidebraaten, 
styremedlem i norsk Sunne kommuner.  
Der var afbud fra Nina Gath, KL og Malene Størup, Sundhedsstyrelsen.  
Fra sekretariatet deltog: Susanne Friis, Helle Beck, Charlotte Iisager Petersen, Maja Kring Schjønning, Christina 
Krog. 

--------------------------------------------------------- 
 
Formand Christine Kousholt (CK) byder velkommen til Årsmødet. 
 

1. Valg af dirigent 
CK foreslår Jan Helmer, direktør i Jordemoderforeningen. Der er ikke andre forslag – Jan Helmer vælges som 
dirigent.  
 
Jan Helmer bød velkommen, konkluderede mødet var lovligt indkaldt ifølge normal praksis, og meddelte, at der 
ikke er indkommet kandidater, som ønsker at stille op til FU. Han meddelte desuden, at Camilla Meyer, 
næstformand for SBN, har meddelt, at hun stiller op til formandsposten for SBN hvis de nye vedtægter vedtages. 

2. Valg af referent 
Charlotte Iisager Petersen fra sekretariatet vælges som referent.   
 

3. Formandens beretning 
Årsberetning – CK får ordet og fremhæver netværkets nationale og internationale hovedaktiviteter, 
indsatsområder, organisering, medlemsantal, ansatte og udfordringer i 2010: se den skriftlige årsberetning. 
 
Kommentarer til Årsberetningen:  
Hvilken betydning har kontingentstigningen haft for SBN i 2010? CK fortæller, at en solid økonomi har givet FU 
mulighed for prioriteringer, der tidligere ikke var økonomisk mulige. Desuden har kontingentstigningen sikret et 
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bæredygtigt sekretariat, hvor de eksterne midler ikke længere bruges til aflønning af sekretariatet. Det blev i 2010 
et krav fra ministeriets side, at de penge SBN får bevilliget, ikke må bruges til drift (herunder sekretariatets 
lønninger). 
  
Årsberetningen blev taget til efterretning. 
 
Årsregnskab - Helle A. Beck (HRB), netværkssekretær, får ordet, og gennemgår regnskabets poster med 
uddybende forklaringer.  
 
Samlet for 2010 har SBN et overskud på 556.178,11 kr. KLs økonomiafdeling har anbefalet Sund By Netværket at 
budgettere med en buffer på 500.000 i egenkapital, til at dække uforudsete udgifter.  
 
Årsregnskabet godkendes enstemmigt. 
 
Kommentarer til årsregnskabet:  
Hvad dækker kommunikationsudgifter over? HRB fortæller, at dette dækker mobilforbrug og udgifter ifm. 
hjemmesiden (ikke publikationsdelen).  
 
Revideret budget 2011:  
Budgettet revideres fra 3.011.000 kr. til 2.937.000 kr. Dette er sket efter, at den faktiske pris- og lønregulering er 
kendt (0,8 % frem for 3,0 %), samt efter at det faktiske medlemstal er kendt.  
Forventet resultat i 2011 er på -497.000 kr. Når dette modregnes egenkapitalen forventes rest egenkapitalen for 
2011 at være på 452.317 kr. 
 
Budgettet vedtages enstemmigt. 
 
Kommentarer: 
Vedr. buffer-puljen på 500.000 kr: Hvorfor denne anbefaling fra KL’s økonomiafdeling?  
Camilla Meyer forklarer, at SBN har ingen steder at sende en uforudset regning hen, og kan ikke tillade sig at have 
et underskud, for så går netværket konkurs.  
 
Lønomkostninger: Dækker denne post andre end de fire i sekretariatet? 
Ja, denne post dækker også over udgifter til kommunikationshjælp i Århus og udgifter til FU. 
 
Der spørges hvilke planlagte interne projekt-budgetposten dækker over? 
Christina Krog (CRK) forklarer, at det af forskellige årsager er lykkedes SBN at akkumulere et overskud i 2010. 
Netværkets tema- og arbejdsgrupper indsendte i september 2010 projektansøgninger, hvoraf en del bliver 
finansieret af overskuddet, og de øvrige projekter er der søgt finansiering til i Sundhedsstyrelsens 
Folkesundhedspulje. Vi forventer svar på denne ansøgning ultimo marts.  
 
Hvad dækker den disponible pulje over? 
Midler, som formanden for SBN har råderet over, til frikøb af sig selv eller andre (CK har brugt disse til aflønning af 
medarbejdere i Århus, som har arbejdet for netværket). 
 
Foreløbigt budget? 
FU bør fremadrettet være forsigtig med at planlægge og bruge midler til interne projekter – og på baggrund af råd 
fra KL’s økonomiafdeling satser SBN på at gå ud af året med den føromtalte buffer på mellem 400.000-500.000 kr. 
Der er ikke afsat midler til interne projekter i 2011, hvorfor det forventes at vende tilbage til tidligere års praksis, 
hvor projekter finansieres ved fonds- og puljeansøgninger.  
 
Indtægt fra kontingenter er sat lavere end først forventet budget for 2011, dette i henhold til faktiske medlemstal 
pr. januar 2011.  
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4. Indkomne forslag 
 
Forslag 1: Forslag om ny beslutningsstruktur og organisering - Bilag 1 (sendt til koordinatorer 1. marts 2011): 
Dirigenten skitserede vilkårene for forslagets gennemgang: Plenum tager først stilling til de overordnede 
principper. Stemmer Plenum ja til de nye principper, gennemgås de nye vedtægter paragraf for paragraf. Hvis 
Plenum stemmer nej til de overordnede principper, trækker FU forslaget, og vi fortsætter i dagsordenen.   
 
Camilla Meyer (CM) får ordet, og fortæller om baggrunden for de nye principper. Indledningsvist fortæller CM, at 
materialet er udarbejdet af et enigt FU over de sidste 2-3 måneder. Jan Helmer og en jurist har gennemgået nye 
vedtægter, som FU ønsker vedtaget.  
 
Baggrund, ønsker og indstilling for FUs ændringsforslag:  

 FU vurderer, at der er behov for nytænkning bl.a. pga. kommunale økonomisk pressede situationer 
(rettidig omhu). Der er tilkendegivelse fra flere medlemskommuner, at de ønsker ændringer af den 
nuværende struktur af SBN. SBNs formand er på valg. Den nuværende formand genopstiller ikke – og der 
er ikke indkommet nye opstillinger. Ligeledes kan plenum pt. ikke stille suppleanter til FU. 

 FU ønsker med nye vedtægter at sikre, at SBN leverer et tydeligt produkt og ønsker at professionalisere 
ledelsen, således at det bliver attraktivt at være beslutningstager for SBN. CM slår samtidig fast, at der 
ikke ønskes at rokke ved nerven i SBN (temagruppe og koordinatorer). 

 CM fortæller om FUs oplæg til ny beslutningsstruktur hvor plenum omdøbes til repræsentantskab, og FU 
omdøbes til bestyrelse som prioriterer mellem SBNs aktiviteter. Bestyrelsen vil holde 1-2 årlige 
heldagsmøder + 3-4 eftermiddagsmøder årligt. Dertil ét årligt møde sammen med temagruppernes 
formænd. Repræsentantskabet holder ét årligt møde frem for tre årlige Plenummøder (som det er med 
den nuværende struktur).  

Et enigt FU indstiller, at Plenum godkender forslaget til ny beslutningsstruktur og organisation samt de derpå 
følgende vedtægtsændringer. 
 
Efter CMs oplæg åbner Jan Helmer for diskussionen vedr. forslag til SBNs nye beslutningsstruktur. 
 
Kommentarer og diskussion: 

 Positive tilkendegivelser omkring vedtægtsændringer, især ifht at andre end koordinatorer kan sidde i 
bestyrelsen.  

 Der gives udtryk for, at den nye struktur vil være med til at fremtidssikre netværket. 

 Med den nye struktur vil SBN kunne forankres bedre hjemme i kommunen. 

 Det tilkendegives, at SBN vil blive mere operationelt med de nye vedtægter. 

 Der er behov for modernisering og revurdering af struktur, som vil lette adgangen til ressourcer i SBN. 

 Principperne synes gode, men det kan diskuteres om SBN er på vej til at blive noget andet end et 
netværk. 

 Præcisering af om SBN skal arbejde mere strategisk på nationalt plan. Nogle vil bruge SBN til i højere grad 
at blive hørt på højere niveauer, som det ikke er muligt at komme igennem med som enkelt kommune. 

 Bekymringer vedr. udmeldinger om at være mere frembrusende på nationalt plan, ifht at blive for 
politiske, da SBN er et fagligt netværk. 

 Forslag om at SBN dage omdøbes til strategi seminar, hvor man udarbejder forslag til, hvad der skal 
arbejdes med i netværket det kommende år.  

 Behov for at få udspecificeret hvad det indebærer, at andre end koordinatorer kan melde sig ind i 
bestyrelsen. CM forklarer, at formålet er at få flere med stærkere ledelseskompetencer ind, og at 
medlemmerne får mulighed for at pege på kandidater, der ellers ikke kunne blive indvalgt. Det brede 
rekrutteringsfelt afhjælper problemet med få kandidater til FU, og vil forhåbentlig betyde, at der kan 
komme kampvalg om posterne. 
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 Gode muligheder for at sammensætte en bestyrelse, som understøtter den måde SBN vil arbejde på.  
 
Afstemning om forslaget til ny beslutningsstruktur og organisation: forslaget vedtages. 
5 stemte hverken for eller imod, ingen stemte imod forslaget,  
 
Vedtægterne gennemgås:  
 
§1: Forslag: Er netværket nærmere en faglig forening frem for et uafhængigt fagligt forum? 
Dette diskuteres – og der stemmes om ordlyden skal ændres.  
Én stemmer for. 
Forslaget nedstemmes.  
 
§5 stk. stk. 2: Forslag om at ændre indkaldelse til repræsentantskabsmødet fra 6 til 8 uger før mødets afholdelse. 
Dette vedtages. 
 
§5, stk. 4 nr. 9: Ordlyden ”Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter” ændres til ”valg af 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter”.  
Dette vedtages. 
 
§5, stk. 7 andet afsnit: Ordlyden ændres til ”Sund By koordinatoren deltager i repræsentantskabsmødet. Ved 
forfald kan en suppleant deltage”.  
For: 18 
Imod: 3  
Blanke: 5 
Dette vedtages. 
 
§6: Kritisk revisor? Begrebet præciseres, og giver ikke anledning til ændringsforslag. 
 
§6, stk. 2: Det diskuteres hvad der ligger i ordet ”beslutningskompetence”, og om dette skal byttes ud med ordet 
mandat?  
Det vedtages at slette ordlyden ”med lokal beslutningskompetence”. 
 
§6, stk. 3: suppleanterne deltager ikke i bestyrelsens møder ændres til ”Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens 
møder, og…” 
Dette vedtages. 
 
§7 stk. 1: Ordlyden ændres til ”Bestyrelsen er sammensat efter følgende principper”. 
Dette vedtages. 
 
§7, stk. 1, punkt 3: Det diskuteres, hvorvidt ordet repræsentanter skal erstattes med observatører? Jan Helmer 
forklarer, at det kan sende et signal om, at man ikke har taleret. Det anbefales fra Jan, at dette ikke laves om.  
Ordlyden ændres til ”En repræsentant fra hver af SBNs fire faste nationale samarbejdspartnere”. 
Dette vedtages.  
 
Diskussion: 
Det præciseres, at en bestyrelsespost kan stå vakant hvis fx Healthy City repræsentanten ikke ønsker at besætte 
pladsen i bestyrelsen. 
 
Det diskuteres om vedtægtsændringerne giver et øget pres på sekretariatet. Svar: Sekretariatet er beredt, de 
medsendte funktionsbeskrivelser viser hvordan rollefordelingen er. Det forudsætter, at bestyrelsen udstikker 
klare rammer for sekretariatet og har tillid til, at sekretariatet kan udfylde disse. Formanden nævner, at det i den 
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nuværende situation har været nødvendigt at tage hul på denne arbejdsform, og det er der succes hermed, så det 
forventes at være uproblematisk også fremover.  
 
§8, stk. 1: Det diskuteres, hvordan arbejdsdelingen mellem formand og næstformand formidles til 
koordinatorer/andre med interesse i SBN. Der er tilsagn fra Camilla Meyer om, at dette nedskrives i referater fra 
bestyrelsesmøderne. Heri kan medlemmerne selv orientere sig efterfølgende.  
Dette godtages af plenum. 
 
§9 tredje afsnit: De sidste tre ord slettes … ”og dermed bestyrelsen”. 
Dette vedtages. 
 
§10: Det er fjernet, at man som medlem af SBN har pligt til at være aktiv i to temagrupper. Man skriver dog 
fortsat under på dette i tiltrædelsesdokumentet, og dette accepteres.  
 
§13: Ny ordlyd ”Netværkets formand og den øverste administrative leder i sekretariatet må underskrive overfor 
tredjepart”. 
Dette vedtages. 
 
§16: Der tilføjes ”af de fremmødte” således at sidste sætning lyder ”Ændringer i vedtægterne kan vedtages af 
repræsentantskabsmødet med 2/3 flertal af de fremmødte”. 
Dette vedtages. 
 
§17: Ny ordlyd ”Sund By Netværket kan nedlægges, såfremt to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, 
hvor punktet har været på dagsordenen, beslutter dette med et til vedtægtsændringer svarende flertal”.  
Imod forslaget: 2 
Hverken for eller imod: 5 
30 stemmer for. 
Dette vedtages.  
 
Afstemning om hvem der stemmer for de samlede vedtægter med de ændringer der er fremkommet undervejs:  
Vedtægterne er enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 2: 
Forlængelse af FU embedsperiode frem til d. 8.6. 2011. Formanden Christine Kousholt trak sig efter årsmødet som 
formand, og fortsætter som ordinært medlem af FU indtil d. 8.6.. Næstformand Camilla Meyer er konstitueret 
formand i den mellemliggende periode.   
Dette vedtages.  
 

5. indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde foregår i Fællessalen på Christiansborg, 8. juni kl. 9.30-12.00. 
Efterfølgende er sekretariatet vært ved en konference om Sundhedspolitik i hverdagen – her skal ligeledes foregå 
fejring af netværkets 20års jubilæum. Arrangementet slutter kl. 17.00.  
 
Formanden og næstformanden opfordrer til kampvalg! Dette ville være ideelt – den nuværende formand og 
næstformand giver tilsagn om at lave et ”lækkert forklæde” til materialet som beskriver valg til bestyrelsen.  
 

6. Kommende mødestruktur 
Punktet fremlægges i revideret form pga. tidspres. Netværkskonsulent Susanne Friis (SF) får ordet, præsenterer 
sig selv: tidligere været ansat i Gladsaxe Kommune, og har siden 1.2.2011 været netværkskonsulent og 
folkesundhedsudvikler i Sund By Netværket. (for nærmere præsentation henvises til netværkets hjemmeside, 
hvor Susanne præsenteres mere fyldestgørende i et nyhedsbrev).  
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Hvordan kan vi bruge andre mødeformer som supplement til de almindelige møder hvor vi fysisk mødes.  
Som det fremgik af dagsordenen for Årsmødet var det meningen, at et gruppearbejde om udvikling af nye 
mødeformer stod på programmet. Dette oplæg sender Susanne ud til alle koordinatorer med en opfordring om at 
deltage i arbejdet og kommentere pr mail/tlf.  
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe som vil forberede et oplæg om fremtidige mødefora. Oplægget udsendes i god 
tid inden og diskuteres på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 8. juni.  
Arbejdsgruppen består af Susanne Friis (tovholder), Ingunn S. Jacobsen (Horsens Kommune), Diana Vig Lehmann 
(Viborg Kommune), Annette Brask Brandi (Haderslev Kommune og FU) og Mette Jacobsen (Hjørring Kommune og 
FU).  
 

7.  Eventuelt 
Ingen ønsker ordet. 
Der blev sagt tak til den afgående formand. 

Jan Helmer hæver mødet. Tak for i dag! 


