
 

 

Referat af  møde i Forretningsudvalget den 19. august 2020 kl. 16.00. 

Afbud: Gunner Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning. Godkendt. 

 

2. Ansættelse af direktør (LUKKET) 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren fratræder sin stilling den 1. marts 2021. 

 

Souschef- og socialrådgiveren fratræder funktion som souschef og overgå til ansættelse som social-

faglig konsulent på 25 timer ved årets udgang. 

 

Forretningsudvalget besluttede i sidste møde, at Landsformand og næstformand udarbejder forslag 

til sammenhæng mellem foreningens strategi for 2021-2023 og sekretariatets kompetan-

cer/ressourcer, herunder en tidsplan. 

 

 

Politisk strategiplan 2020 til 2024 

Vi skal være Danmarks bedste patientdrevne patientforening. Vi skal have en plan for hvordan vi i fremti-

den står stærkere som patientorganisation og bliver Danmarks bedste patientdrevne patientforening. 

 

Hvilke politiske sager skal vi satse på? 

Det er vigtigt at vi i Nyreforeningen overvejer hvilke politiske strategier, som kan gøre mest gavn for med-

lemmerne. Hvilke af vores politiske målsætninger tror vi kan gøre den største forskel og give mest mulig 

livskvalitet for flest? Det kan være at nogle vores nuværende politiske målsætninger skal efterses og forny-

es.  

Når vi skal udvælge politiske og humanitære målsætninger er det vigtigt, at udvalgsformændene går i spid-

sen for Nyreforeningen og fortæller, hvad de har på deres dagsordner som vigtigste politiske målsætninger. 

Hvad er de vigtigste politiske sager, som vi har i øjeblikket at arbejde med? 



 
Nyreforeningens mål for behandling af nyrepåvirkede og nyresvigtede 

Nyreforeningens mål for transplantation og donorpolitik   

Nyreforeningen mål for nyrepåvirkedes og nyresvigtedes pårørende 

 

Hvordan implementerer vi? 

Det er væsentligt at vi enige om hvilke politiske målsætninger vi skal satse på regionalt og landspolitisk. Når 

vi er enige, er det vigtigt at vi finder en strategi for hver af vores udvalgte politikker. 

 

- Politisk Strategi – hvordan implementerer vi? 

Aktør: Udvalgene for patienter, donorer og pårørende 

 

- Mediestrategi – Hvad kommunikerer vi ud og til hvem og hvordan (hvilket medie). 

Aktør: Redaktionen og udvalgene i samarbejde 

 

Politisk strategi 

For hver politisk strategi skal udarbejdes en tidshorisont og en plan for hvor hvordan vi får den ønskede 

politiske målsætning gennemført.  

- Møde med relevante politikere og/eller NGOer. 

- Gennem Danske Patienter. 

- Debatindlæg i anerkendte medier med/ uden cases.  

- Etc. 

 

Mediestrategi 

Se redaktionens udkast til mediestrategi. 

 

Indstilling: 

Formanden og næstformanden indstiller, at vi finder vores væsentligste politiske målsætninger fra hvert af 

vores politiske hovedområder, patient, pårørende, donorer og børn og unge.  

 

Proces 

- Hvilke politiske målsætninger er overordnet de vigtigste? 

- Hvem er hovedaktør(er) på den politiske målsætning? udvalg/ arbejdsgruppe/ formænd?   

- Implementering for hver af de politiske målsætninger  



- Mediestrategien skal indeholde de politiske målsætninger vi ønsker publiceret med besvarelse af: 

o Hvad er det for nogle politiske målsætninger? Og hvorfor er de vigtige? 

o Hvem adresseres de politiske målsætninger til? 

o Hvordan/ Hvilket medie? 

  

 

Proces for politiske formål og strategier 

FU/Formandsseminar Fremlæggelse af målsætninger og debat. 

Samarbejde om strategiforslag til implementering af politiske målsætninger 

  Mediestrategi på udvalgte politiske målsætninger 

 

HB Workshop med input til de politiske målsætninger, strategier til implemente-

ring, samt mediestrategier til at løfte politiske strategier. 

 

Udvalg og  arbejdsgrupper udarbejder plan for implementering af politiske målsætninger. 

Eksekverer plan. 

 

Landsformand og næstformand har endvidere drøftet forventningerne til sekretariatet under for-

udsætning af at den samlede ledelse varetages af ny direktør: 

Administrativ understøttelse af politikformulering  

Markedsføring af foreningen 

Kommunikation 

Frivillighedsfacilitering 

Økonomi og medlemshåndtering 

Fundraising  

Rejseadministration 

Drift af dialyseklinikker 

Ungdomsfacilitering 

Politikudarbejdelse 

Faglig kompetancer: 

 Fysiologi 

 Sociale forhold 

 Kost 

 Psykologi 

  



I henhold til ovennævnte strategi har Landsformand og næstformand udarbejdet følgende ønsker 

til en kommende direktør: 

- Genkendelig i forhold til foreningens værdier 

- Evne at facilitere demokratiske processer i foreningen 

- Overblik og samarbejdsevner – evne at gennemskue, formulere og formidle politiske målsæt-

ninger 

- Evne at formulere strategier og bidrage til at eksekvere dem (resultatorienteret) 

- Solidt kendskab til frivillligt arbejde 

- Solidt kendskab til økonomi 

- Politisk indsigt og evne til at færdes i politiske miljøer 

- Ledelsesmæssig erfaring fra tidligere stillinger 

- Knivskarp formidler – mundtligt og skriftligt 

- Evne til at repræsentere foreningen og formidle samarbejder/partnerskaber 

- Mekantilt orienteret  

- Solidt kendskab til sundhedsvæsenet i Danmark 

 

Sagen afgøres af Forretningsudvalget 

 

Landsformand og næstformand indstiller 

- at der nedsættes et ansættelsesudvalg i dette møde 

- at oplæg til strategi diskuteres i seminar den 25./26. september 

- at oplæg til strategi efterfølgende præsenteres/diskuteres i Hovedbestyrelsen den 26./27. septem-

ber, 

- at ansættelsesudvalget samles den 27. september (efter Hovedbestyrelsesmøde) og udarbejder en 

profil for ny direktør, afklarer ansættelsesvilkår og praktiske forhold i forbindelse med ansættelses-

processen, 

- at stillingen opslås den 5. oktober i Politiken, på Jobindex og LinkedIN. 

- at ansøgningsfrist sættes til 1. november, 

- at der gennemføres ansættelsessamtaler den 9. – 13. november (eventuelt to runder) 

- at ny direktør tiltræder den 15. januar 2021 

 

Beslutning. Næstformanden gennemskriver oplægget med udgangspunkt i udvalgets bemærkninger. 

Oplægget lægges til grund for Forretningsudvalgets strategimøde den 25. – 26 september og efterfølgen-

de i Hovedbestyrelsen. Ønskerne til ny direktør ændres til: 

- Genkendelig i forhold til foreningens værdier 

- Evne at facilitere demokratiske processer i foreningen 

- Overblik og samarbejdsevner – evne at gennemskue, formulere og formidle politiske mål-

sætninger 

- Evne at formulere strategier og bidrage til at eksekvere dem (resultatorienteret) 

- Solid indsigt i frivillligt arbejde 

- Solid indsigt i økonomi, herunder budget og regnskab 



- Politisk indsigt og evne til at færdes i politiske miljøer 

- Solid ledelsesmæssig erfaring fra tidligere stillinger 

- Knivskarp formidler – mundtligt og skriftligt 

- Evne til at repræsentere foreningen og formidle samarbejder/partnerskaber 

- Mekantilt orienteret – særligt med henblik på fundraising 

- Solidt kendskab til sundhedsvæsenet i Danmark 

Ansættelsesudvalg (med møder om aftenen) består af Forretningsudvalget + udvalgsformænd + medar-

bejderrepræsentant fra sekretariatet. 

Ansættelse planlægges at ske med virkning fra 1. januar 2021. 

 

Bilag 1. Internt i Nyreforeningen. 

Bilag 2. Plan for donor- og transplantationspolitik 2020 – 2023. 

Bilag 3. Nyreforeningens mål for innovation og personlig medicin. 

Bilag 4. Politiske målsætninger Pårørende. 

 

 

3. Regnskab 2019 Skallerup Klit dialyse 

Sagsfremstilling 

Forretningsudvalget anmodede i sidste møde om en redegørelse for regnskab 2019 vedr. klinikken. 

Regnskabet udviste et underskud på 14. 195,24 kr. Budgettet var et overskud på 150.000 kr. 

Klinikchefen har undersøgt sagen og oplyser 

- at husleje til Skallerup Klit Resort Seaside fejlagtigt er anført til 72.770,84 kr. Det korrekte beløb er 

62.500 kr. 

- at el er anført til 46.827,94 kr. Det korrekte beløb er 36.626,43 kr. Det bemærkes hertil, at der er 

betalt for 18 måneder. 

- at der i 2019 var 125 aflyste dialyser, hvilket besværliggjorde tilpasning af vikarer. 

 

Sagen afgøres af Forretningsudvalget 

Sekretariatet indstiller, at sagen tages til orientering. 

 

Beslutning. Taget til efterretning 

 



4. Eventuelt. 

 

Vi undersøger abonnement på Zoom, så vi kan holde møder uden afbrydelser. 

Dagsorden til Hovedbestyrelsesmøde udsendes jf. forretningsorden 14 dage inden mødets afhol-

delse. 

Forslag til mødeplan for Forretningsudvalget fremlægges i næste møde. 

Landsformand og næstformand har møde med foreningen ”Organdonation Ja-tak” 

Vi medbringer og anbefaler mundbind til kommende arrangementer.  

Familiekursus udsættes på grund af Covid-19. 

  

 

 


