Sund By Sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S.
post@sundbynetvaerket.dk
Tlf. 3370 3375

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 27.09.2012 i KL-huset
30 stemmeberettigede deltagere.
1. Peter Holm Vilstrup, formand for Sund By Netværket, indstiller Christina Krog som dirigent, Christina
vælges. Charlotte Iisager vælges til referent.
2. Sidste nyt:
a) En gang årligt mødes bestyrelsen med temagruppeformændene for de aktive temagrupper/ større
arbejdsgrupper: Der foregår meget spændende arbejde i grupperne, som vi alle skal blive bedre til at
deles med netværkets øvrige medlemmer.
b) Det årlige Europæiske Healthy Cities Network-møde foregik i maj måned i St. Petersborg, hvor
Danmark var flot repræsenteret fra både bestyrelsen, sekretariatet og fra de to Sund By-byer i Danmark.
Christina blev valgt til Advisory Commitee for nationale netværk (og senere valgt som formand for AC).
c) I september måned underskrev 52 medlemsstater i Europa Health 2020, der er med til at styrke det
lokale arbejde i SBN, med en politisk ramme for sundhedsarbejdet frem mod 2020. I samarbejde med
Københavns Kommune arrangerer SBN den 31. okt. kl. 13.30-15.30 en præsentation af Health 2020. Der
er politisk deltagelse fra både nationalt, kommunalt og lokalt plan. Det er gratis at deltage, tilmelding dog
nødvendig i kalenderen.
d) SBN har holdt møde med ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Udmelding fra ministeriet er, at
Folkesundhedspuljen beskæres, og det kan gå ud over de midler vi i netværket har mulighed for at søge
årligt. Sekretariatet og bestyrelsen arbejder på sagen, og overvejer alternative finansieringsmuligheder til
projekter i netværket.
3. Strategi 2013-16
Der er indkommet ét ændringsforslag fra Rødovre Kommune, og Marianne Hallberg uddyber forslagene.
Forslag 1 under indsatsområdet Lighed i sundhed. Afstemning om Rødovres forslag: 29 stemmer for, 1
stemmer ikke – forslaget er vedtaget.
Forslag 2 under indsatsområdet Styrket faglighed. Afstemning om Rødovres forslag: 1 stemmer for –
forslaget er nedstemt.
Der stemmes om strategien, som enstemmigt vedtages.
4. Budget for 2013 (bilag 2 og bilag 2-2)
Budgettet gennemgås og enkelte udgiftsposter præciseres.
1201: Honorarudgifter svarer til formandsskabspulje (tildeles Odense Kommune).
1508: Kontingent er udgifter til medlemskab af WHO’s internationalt HCN (1000 $ årligt).
1606: Kommunikation er udgifter forbundet med drift af hjemmeside.
Udmeldinger pr. 1.1.2013: Sorø, Greve, Tårnby og Hvidovre. Derefter er der 55 medlemskommuner og 2
medlemsregioner.
Kontingentnedsættelse anbefales ikke af bestyrelsen, da det skulle være markant nedsættelse af
kontingentet for at det ville have betydning for en kommunes medlemskab i netværket.
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Reviderede budget til afstemning og vedtages enstemmigt.
5. Valg af kritisk revisor.
Der er ingen der stiller op, og derfor er der ingen der vælges til kritisk revisor. Punktet tages op på næste
ordinære repræsentantskabsmøde.
6. Eventuelt
Der er ingen kommentarer.
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