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Årsmøde i ArbejdsmiljøNET, Region Øst 

Dato: Onsdag, den 9. november 2022 

Inviterede: Alle medlemmer af ArbejdsmiljøNET, Region Øst 

Deltagere: Birte Friis Skytte 
Claus Holst Sørensen 
Henrik Bak Hoffmann 
Karin Nykjær Nielsen 
Kirsten Frydensberg Andersen 
Klaus Klinge 
Lea Grønbæk 
Mette Maribo Høgsbro 
Sanne Maegaard 
Susse Krogh 
Thomas Hermann 

Referent Susse Krogh 

 

Referat af Årsmødet 

 Claus indledte  mødet med at byde velkommen til alle deltagere og tog herefter fat 
på dagsorden til mødet: 

1. Valg af dirigent Claus foreslog, at Thomas Hermann som dirigent, hvilket blev vedtaget. Herefter 
konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var retttidigt indkaldt og at alle 
formalia er overholdt. 

2. Valg af referent Uden modkandidater blev Susse Krogh valgt som referent. 

3. Regionsudvalgets 
beretning 

Formanden Thomas tog fat på regionsudvalgets årsberetning med at fortælle, at 
dette både ville blive en beretning og en afskedshilsen: 
’Jeg har været med siden 2011, hvor jeg i 2012 blev formand for regionsud-valget i 
Øst og medlem af bestyrelsen. 
Da jeg startede havde vi: 
- Regionale besøg 

- Et blad 

- En konference 

Vi var ’de gamle sikkerhedschefer’ – man kunne kalde os de analoge; dengang man 
mødtes, var med i en ’forening’ og blev ved. Siden er vi blevet ramt af det digitale; 
man behøver ikke mødes, man er ikke foreningstro, man shopper og der er 
myriader af muligheder. 
Vores medlemstal er halveret fra ca. 500 til 250 
Jeg tror ikke at folk bare ’falder fra’. Vi er ramt af reel konkurrence 
- I det offentlige arbejdsmarked af en satsning på netværk mellem 

arbejdsmiljøfolk 

- For AMR’erne: På fagforeningsområdet af et stort udbud af kurser (fx har 

metal 4 ugers kursus til AMR’er) – arbejdsmiljø er blevet explicit 

kerneforretning 

- På det private arbejdsmarked er der en del direkte konkurrence 

o IDA Arbejdsmiljø 

o Tidlig. Netværk DK der markedsfører sig ivrigt. 

o Og andre  

Vi har forsøgt os med forskellige tilbud og vi har i den grad leanet organisationen og 
er trådt ind i den digitale tidsalder med en helt ny profil på blandt andet LinkedIn og 
facebook. 
Vi har arbejdet med prisstrukturer, grupperabatter og billige tilbud til studerende. 
Men medlemstallet er forsat vigende og man kan spørge om vi stadig er et relevant 
tilbud. 
I 2022 havde regionsudvalget i øst en plan; først et møde på Ørsted og senere en 
masterclass med Roskilde Universitet, Arbejdsliv – men vi havde ikke opbakning til 
det første arrangement og ville ikke bruge andres ressourcer på et arrangement i 
samarbejde med universitetet. Så vi aflyste… 
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Jeg er dog alligevel fortrøstningsfuld. For når vi samles til konferencen, når man ser 
bladet, når vi dukker op på Linkedin og når vi samles i de forløbig 2 AL Grupper på 
landsplan; så er der en fed energi samtidig med, at der er stor stor faglighed. Og vi 
vil gerne hinanden. 
Så, hvad så? 
Bestyrelsen har prioriteret vores tilbud og det tror jeg er rigtigt: 
- Konferencen 

- De virtuelle tilbud 

- Bladet  

- AL-Grupperne. 

Men, jeg er – helt personligt – sikker på, at vi skal finde en anden størrelse, hvor vi 
holder fast i kvaliteten af vores arbejde men anerkender, at vi ikke bliver ’store’ igen 
– ikke i den konkurrence. 
Derfor er jeg også tilhænger af, at man gør ArbejdsmiljøNet til 1 forening med 1 
region; Danmark.  
Med den depeche, og med en hvis portion vemod, håber jeg alt det bedste for 
ArbejdsmiljøNet, hvor jeg fortsat vil være et aktivt medlem – men det er blevet tid til 
at andre fører foreningen videre og bidrager med ny energi.’ 
 
Formandens beretning blev fra alle sider mødt med positive tilkendegivelser, 
taknemmelighed over formandens arbejde for foreningen igennem mange år, og 
også gode kommentarer og spørgsmål, fx nævnte Karin, at det er tid til at få 
defineret præcist, hvem det er vi henvender os til. 

4. Indkomne forslag fra 
regionsudvalg eller 
medlemmer 

Ingen forslag er indkommet 

5. Valg til regionsudvalget: 

5.1 Valg af regionsfor-
mand (Thomas Hermann 
genopstiller ikke – 
regionsudvalget foreslår 
Susse Krogh) 

Susse Krogh er enstemmigt valgt som ny formand for Region Øst uden 
modkandidater. Formanden takkede for valget og tilliden.  

5.2 Valg af medlem 
(Henrik Bak Hoffman 
genopstiller ikke) 

Mette Maribo indtræder som nyt medlem 

5.3 Valg af medlem 
(såfremt Susse Krogh 
vælges som formand) 

Ingen ønsker at opstille 

5.3 Valg af 2 suppleanter 
(Mette Maribo Høgsbro 
genopstiller, som den ene 
suppleant) 

Mette indtræder som medlem 
Ingen ønsker at opstille 

Efter valg af medlemmer 
til regionsudvalget i Øst 
består udvalget nu af 
følgende: 
 

Susse Krogh (formand) 
Claus Holst Sørensen  
Mette Maribo Høgsbro Mangler (suppleant) 
Mangler (suppleant) 
Udvalget mødes snarest for at planlægge det nye år for Region Øst’s medlemmer 

6. Eventuelt Årskonferencen i det samlede ArbejdsmiljøNET er på plads og løber af stablen fra 
den 2.-4. maj 2023 på Hotel Comwell i Middelfart (Karensmindevej 3)  
Sæt X i kalenderen allerede nu. Tilmelding er åben via hjemmesiden 

Årsmødet i Region Øst blev nu lukket med formandens tak til hhv. Thomas for et godt samarbejde og et stort 
arbejde som formand, Claus for at tage over og sørge for at få indkaldt til årsmødet, og alle deltagere, som havde 
bidraget så positivt til et godt årsmøde. 

 


