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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 27-28. maj 2019 

Kvæsthuset 
Kl. 10:00- 15:00 

   
 
Mandag d. 27. maj 
 

Kl. 10:00 
 

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og morgenmad 
 
Bestyrelsen byder velkommen til Patricia Vallebo Lindhardt. 
Patricia er afdelingssygeplejerske på Sjællands Universitetshospital, Køge. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Punktet indeholder bilaget: Referat af bestyrelsesmøde d. 12. marts 2019 
 

4. Hvad sker der i Lederforeningen 
Punktet indeholder bilaget: Personlig invitation_Folkemøde_2019 

• Online Lederforum sammen med Center for Ledelse 

• Rekruttering og fastholdelse 

• Folkemøde 

• Visionsarbejdet og temakongressen i DSR 

• Samarbejde med ledelsesambassadør om ledelsesugen (briefing fra mødet 
med Dorthe Crüger) 

• mm 
 

Kl. 11.30 Pause 

Kl. 11.45 
 

5. Fagkongres 2019 
Bestyrelsen vil få vist deltagerevalueringen af Fagkongres 2019 på bestyrelses-
mødet.  
 
Evaluering 
Bestyrelsen evaluerer Fagkongressen med udgangspunkt i deltagerevalueringen 
og egen oplevelse af dagen 
  
Baggrund 
Lederforeningen afholdt Fagkongres d. 8. maj 2019 i konferencecenteret Odeon i 
Odense.  
Der deltog: 
349 betalende medlemmer - heraf havde 150 tilmeldt sig inden årsskiftet og derved 
opnået rabatpris 
13 ikke medlemmer (heraf 5 til rabatpris) 
18 tænketanksmedlemmer 
1 fra DSR’s formandskab (Anni Pilgaard) 
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Kl. 12.15 6. Overskud fra Fagkongres 2019 
Bestyrelsen vil få vist det foreløbige regnskab over Fagkongres 2019 på 
bestyrelsesmødet.  
 
Det vides endnu ikke hvad det endelige overskud bliver, men det er givet at der 
bliver et overskud. 
 
Beslutning 
Formandskabet indstiller at overskudet fra Fagkongressen fordeles således: 

• 50 % af overskuddet overføres til Fagkongres 2020. Midlerne skal ses som en 
reservepulje, som kan bringes i spil i tilfældet af manglende tilmeldinger, 
således at Fagkongres 2020 kan bibeholde samme kvalitet som Fagkongres 
2019. 

• 50 % af overskuddet flyttes til Medlemsaktiviteter i 2019. Dette vil kunne 
bruges til Tænketank, Nylederkurser, Folkemøde mm.  

 
Hvis indstillingen i punkt 5 vedtages, vil ovenstående fordeling ske efter at et 
eventuelt beløb (max 40.000 kr) er anvendt til Lederdag 2019.  

Kl. 12.45 Frokost 
 

Kl. 13.45 7. Lederdagene 
 
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet d. 12.3.19 at afholde en lederdag i uge 
41 i 2019. Med det formål at involvere så mange medlemmer som muligt, ytrede 
bestyrelsen ønske om at lederdag 2019 blev afviklet flere steder i landet.  
 
Sekretariatet har nu booket plads følgende steder:   
Ålborg: mandag d. 7. oktober – Comwell Hvide Hus, Aalborg 
Århus: tirsdag d. 8. oktober – Radisson Scandinavia, Aarhus 
Odense: onsdag d. 9. oktober – Frederik VI’s Hotel, Odense 
København: torsdag d. 10. oktober – Scandic Sydhavnen, København 
 
Der er lagt op til arrangementer, der løber fra kl. 14.00-19.00 
 
Økonomi 
Dagsmødeprisen er i snit 600 kr. 
Oplægsholder beregnes til 10.000 kr. til hvert sted. 
Formandskabet ønsker at kunne budgettere udfra 330 deltagere i alt. 
Bestyrelsen har afsat 198.100 kr. i budget 2019 til lederdag. Dette svarer til 
dagsmødeprisen for 330 personer. 
 
Beslutning 
Formandskabet indstiller, at der kan bruges 40.000 kr. af overskuddet fra 
fagkongres 2019 på lederdag 2019, således at det sikres at der er råd til både 
oplægsholdere og 330 deltagere.  
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Kl. 14.00 
Pause 
indlagt 

8. Tænketank 
 
Drøftelse 

• Status – Hvad kom der ud af mødet d. 8. maj  

• Hvad forventer medlemmerne af tænketanken 

• Hvad tegner der sig af muligheder og udfordringer 

• Hvilke navne har vi som kan supplere tænketanken ved behov 

• mm 
 

Kl. 15.15 9. Evaluering af bestyrelsesmøderne og -arbejdet hidtil 
 
Bestyrelsen tager en drøftelse af bestyrelsesmøderne og bestyrelsesarbejdet hidtil. 
På baggrund af drøftelsen forberedes et udspil på kommende bestyrelsesmøde om 
hvordan bestyrelsesmøderne og arbejdet kan tilrettelægges fremover. 
 

Kl. 15.45 10. Eventuelt 
 

Kl. 16.00  Slut på dagens program 
 

Kl. 17.30 Middag (sted følger) 
 

 
 
Tirsdag d. 28. maj  
 

Kl. 9.00 11. Lederforeningens lønpolitik 
Punktet indeholder bilaget: Politisk-Strategi for lederløn + 8 politikker 

 
Drøftelse 

1) Bestyrelsen gennemgår og drøfter Lederforeningens nuværende 
lønstrategi og lønpolitik(ker). 

2) Bestyrelsen udveksler og diskuterer holdninger til Lederforeningens 
fremtidige lønstrategi og -politik. 

 
Indstilling 
Bestyrelsen holdninger fremlægges efterfølgende for Lederforeningens 
sekretariat.  
Formandskabet og Lederforeningens sekretariat kommer på baggrund af 
bestyrelsens holdninger med et forslag til Lederforeningens lønstrategi og -politik, 
som bestyrelsen for til drøftelse og beslutning på et senere bestyrelsesmøde. 
 
Baggrund 
Lederforeningens bestyrelse besluttede i december 2013 en lønstrategi med 8 
tilhørende politikker (holdninger) som er gældende ind til andet besluttes. 
 
 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 12.45 Lederforeningens lønpolitik (fortsat) 
 

Kl. 15:00 Slut 
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Årshjul 2019 
 

 
2020 
Politisk stillingsstagen til hvem der kan være medlem af Lederforeningen. Incl status på 
Lederforeningens medlemmer (Hvem kan være medlem, hvad er organisationsprocenten mm) 

 Arrangement/ 
Aktivitet 

Dato Sted Indhold 

JANUAR HB 16-17.1   

Bestyrelsesmøde 
2 dags 

23-24.1 Kvæsthuset Møde med FSLS’s bestyrelse  

FEBRUAR     
MARTS HB 7-8.3   

Bestyrelsesmøde 
 

12.3 Kvæsthuset Lederforeningens mission og 
vision 
Fastholdelse og rekruttering 

FSLS konference – Det 
nære sundhedsvæsen 

26-27.3   

APRIL Generalforsamling i 
Danske regioner 

11.4   

HB 24-25.4   
MAJ Fagkongres-

forberedelse 
7.5 Odeon  

Fagkongres 
 

8.5 Odeon  

Bestyrelsesmøde 
2 dags 

27-28.5 Kvæsthuset Videreudvikling af 
Lederforeningens lønpolitik 

JUNI Folkemøde 13-16.6 Bornholm  

HB 19-20.6   
JULI 
 

AUGUST Fællesmøde m. 
sekretariat 

 22.8 
 

Kvæsthuset 
 

 

Sommerfest 
 

22.8 Hos Irene  

Bestyrelsesmøde 
 

23.8  Lederforeningens 
arbejdsmiljøstrategi herunder 
leder exit 

HB 28-29.8   
SEPTEMBER Bestyrelsesmøde 

 
30.9 Kvæsthuset 1.behandling af budget  

 
OKTOBER HB 2-3.10   

Lederdag 
 

7.10 
8.10 
9.10 
10.10 

Aalborg 
Aarhus 
Odense 
København 

 

NOVEMBER Bestyrelsesmøde 
 

13.11 Kvæsthuset Sidste behandling af budget 
Lederforeningen som digital 
anfører 

HB 14-15.11   
DECEMBER HB 11-12.12   


