
 
Regionaludvalg Sjælland 

 

 

 

Referat møde i Regionaludvalg Sjælland. 

 

Dato og tid: 21. november 2022, klokken 19-21 (senest) 

Sted: Zoom, link til mødet sendes pr mail hurtigst muligt. 

Afbud: bedes sendt pr mail til bh@nyre.dk senest den 19. november 

 

Deltagere: 

Boris Holm, Kreds Vestsjælland (referat) 

Gert Keilow, Kreds Vestsjælland (afbud) 

Bent Steenberg, Kreds Roskilde 

Peter Nordland, Kreds Roskilde 

Brian Pedersen, Kreds Storstrømmen 

Carsten Andersen, Kreds Storstrømmen (afbud) 

 

Dagsorden: 

1. 

Indbyrdes præsentation. 

Medlemmerne præsenterede sig for hinanden i en kort runde så der nu er navne og ansigter på. 

 

2. 

Fokusområder i 2023, samt fordeling af arbejdsområder. 

Der er kommet følgende forslag: Kursus i fundraising f.eks. §18, Brugerundersøgelse og tilfredshed med 

Movia Flex samt nem adgang til klage, samt kost under dialyse. Hvis der er andre forslag, tager vi en 

drøftelse under mødet. 

Beslutning: vi kører med de indkomne forslag – Bent, Boris, Brian – kostmøde. Boris laver henvendelse til 

sekretariatet om §18 kursus eventuelt laver kursus for udvalget. Tilfredshedsundersøgelse hver kreds 

gennemfører ud fra Vestsjællands materiale. Eventuelt tur til krigsmuseum for medlemmer Roskilde 

undersøger. Invitere hinanden til bestyrelsesmøder med 1 repræsentant fra hver kreds. 

 

3. 

Kredsene rundt, hvad er der af problemstillinger som Regionaludvalget kan hjælpe med. 

Storstrømmen: ringe deltagelse i arrangementer, hvad gør vi – stor succes med arrangement med gratis 

deltagelse for medlemmer. Temadage kost for dialysepatienter der var 33 deltagere. Foredrag om dialyse 

med 27 deltagere. §18 ansøgninger har behov for et løft. 
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Roskilde: velkomstmøde med nye medlemmer 24 deltagere, med fokus på at lokke flere til at deltagere 

til kommende arrangementer. Der er en god opbakning til kredsens arrangementer, og god dialog når 

man mødes. Ændringer af vedtægter til generalforsamling, mangler en kasserer. Stor tilfredshed med 

Nefrologisk ambulatorium i Roskilde. 

Vestsjælland: Der er sadlet om i måden bestyrelsen arbejder på, vi holder nu korte møder på 1 time 

online, og så 3 fysiske møder hvor der arbejdes i grupper med emner. Vi har gennem hele året haft gode 

arrangementer med socialt indhold, vi glæder os til jubilæum om 2 uger. 

Vi taler sammen og hjælper hinanden hvor vi kan. 

 

4. 

Afholdelse af møder. 

Der foreslås 3 årlige møder, 2 Zoommøder og 1 fysisk møde der kan gå på skift mellem kredsene. 

Boris og Gert, Brian og Carsten – kan sidde fysisk sammen i hver sin kreds. Et fysisk møde pr år. 

Onlinemøder straks efter HB møder. Vestsjælland indbyder til fysisk møde i 23 på Slagelse bibliotek – 

emnet bliver fundraising. 

5. 

Eventuelt. 

Kreds Vestsjælland inviterer muligvis repræsentanter til arrangementer næste år – beslutning meddeles 

senere. 


