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Referat fra bestyrelsesmøde i Sund By Netværket, den 30.8.2012
Deltagere var de fem medlemsvalgte repræsentanter, en suppleant samt sekretariatschefen med henvisning til
punkt 2: Revideret budget 2013: Mette Jakobsen, Hanna Vestenaa, Susanne Rystok, Ingunn S Jacobsen, Peter
Holm Vilstrup, Rikke Fløe Gjellerod og Christina Krog (ref.).
1) Siden sidst
Formanden orienterede om bl.a. det årlige WHO Healthy Cities møde i St. Petersborg, hvor Danmark bidrog godt
til programmet både med sessioner, i paneldebatter og på møderne. Gode relationer blev skabt til Michael
Marmot, der efterfølgende har takket ja til at deltage i Sund By Netværksdage 2013, og viden om andre
europæiske erfaringer blev opdateret. Christina blev valgt som formand til de nationale netværks Advisory
Committee, der er et rådgivende udvalg for WHO. På mødet i St. Petersborg besluttede Healthy Cities at tage
afsæt i Health 2020, den europæiske plan for folkesundhed, som bliver synligt i den kommende fase VI, som Sund
By Netværket også skal akkrediteres til.
Sund By Netværket er værter for det årlige møde for nationale koordinatorer, som de seneste tre år er samlet 2-3
dage til faglig sparring og netværk. Mødet vil finde sted i marts i København, og medlemmer af det danske Sund
By Netværk vil være inviteret med til dele af programmet.
Sekretariatet forsøger i øjeblikket at få stablet en dansk markering af underskrivelsen af Health 2020 på benene i
samarbejde med Københavns Kommune, og håber på deltagelse af ministeren og den regionale WHO direktør.
Markeringen finder sted den 31. oktober kl. 13.30-15 i København. Info og invitation følger snarest.
Peter og Christina var i august til møde med Ministeriet for sundhed og forebyggelse, og blev vel taget imod af en
delegation af fire personer. Vi drøftede både netværkets strategi, prioriteringer, projektportefølje og ikke mindst
vilkår for fremtidige ansøgninger.
2) Revideret budget 2013
Bestyrelsen drøftede den udsendte indstilling, der blev enstemmigt tiltrådt. Det reviderede budget skal
forelægges repræsentantskabet på mødet den 27.9.
3) Sund By Netværksdage 2013; Time Out!
Bestyrelsen drøftede den udsendte indstilling, der blev suppleret med nogle gode ideer og forslag. At noget er
som det plejer, og andet er meget anderledes, er et forfriskende pust som hænger sammen med at netværket
skal forny sig selv og byde nye medlemmer indenfor. Michael Marmot har takket JA til at være key note speaker.
Det foregår i maj, og i København. Sekretariatet arbejder videre med programmet, og invitationen udsendes så
snart de endelige datoer er i hus.
4) Eventuelt
Christina orienterede om hjemmeside-projektet, som kører planmæssigt. Vi regner fortsat med at gå i luften med
en ny udgave omkring nytår.
Bestyrelsen drøftede kort processen omkring vedtagelse af ny strategi. Bestyrelsen var enig om, at der nu ligger et
godt produkt, som alle kan bakke op om. Bestyrelsen håber derfor, at det meste af tiden på det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde kan komme til at handle om, hvordan vi som netværk bedst muligt kan arbejde for at
udmønte strategien. De valgte bestyrelsesmedlemmer vil få en aktiv rolle på selve dagen; der udsendes nærmere
information om dette inden mødet.
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