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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 4. november 2020 
Kl. 16.00 - 18.00 

TEAMS 
   
 

FORMALIA 
 
Pkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen kan ændre i dagordenspunkternes rækkefølge samt komme med punkter til 
eventuelt. 
 
Pkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen gennemgår referater fra de 2 sidste bestyrelsesmøder. 
 
Bilag 
Referat af bestyrelsesmøder 24.09.2020 og d. 8.10.2020 
 

 
Pkt 3. Økonomi  
 
Bestyrelsen orienteres om ændringer i budget 2021 hvor rådighedsbeløb er reduceret med 
190.000 kr. og Jonna fremlægger et forslag til hvordan budgettet kan tilrettes det nye 
rådighedsbeløb. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter et revideret budget 2021. 
 
Bilag 
Reviderede budget 2021 indeholdende detaljeret budget uden ramme-beløb samt overordnede 
budget incl. rammen. 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

 
Pkt 4. Møderformer, indhold og hyppighed i 2021 
 
Bestyrelsesmøder for 2021 skal fastlægges, samtidig ser Corona ud til at blive her en rum tid. 
Dette kalder på en overvejelse over form og indhold samt hyppighed af møderne i 2021. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter hvordan man ønsker bestyrelsesmøder i 2021. 
 
  

ØKONOMI 
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PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
Pkt 5. Virtuelle møder og netværksdage 
 
Der er sendt et spørgeskema ud til de som deltog i de virtuelle tema-møder (d.1.10, 5.10 og 8.10) 
og et spørgeskema til de som deltog i de fysiske netværksmøder (Århus, Ålborg og Kolding). 
 
Der er indkommet 10 besvarelser på spørgsskemaet til de virtuelle møder og 20 besvarelser på 
spørgeskemaet til de fysiske møder.   
 
Betyrelsen får fremlagt besvarelserne på selve mødet. 
 
Bestyrelsens behandling 

• Bestyrelsen evaluerer set-uppet samt udbyttet af de 3 virtuelle møder og de 3 
netværksarrangementer. 

 
Pkt 5. lederdag og GF 
 
Der er sendt 3 spørgeskemaer ud: 

1) Til de som var tilmeldt den fysiske lederdag og GF i Køge 
2) Til de som var tilmeldt den virtuelle tema 4-lederdag  
3) Til de som var tilmeldt den virtuelle GF 

 
På tidspunktet for udarbejdelsen af denne dagorden, var der stadig åbent for besvarelser.  
Bestyrelsen får fremlagt besvarelserne på selve mødet. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen evaluerer set-uppet og udbyttet af de virtuelle møder og netværksarrangementer. 
 
Pkt 6. Opfølgning på OK21 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter OK-21 på baggrund af den seneste status som gives på HB-møde d. 2.11.2020. 
 
Bilag 
Eftersendes til bestyrelsen af Irene. 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

 
Punkt 7. Hvad sker der rundt om i landet 
 
Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om emner som vil være relevant for bestyrelsen at være 
orienteret om. 
 
Punkt 8. Hvad sker der i Lederforeningen 
 
Orientering fra formandskabet. 

• Ældretopmødet 

• Ledelsesugen 

• mm 
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AFRUNDING 
 
Punkt 9. Eventuelt 
 
Punkt 10. Evaluering af mødet 
 
 


