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Referat 

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 17. januar 2022 

Kl. 15.30 - 17.30 
 Teams 

   
Tilstede:  Irene Hesselberg (formand), Marie Rosbjerg Ovesen (næstformand), Marianne Løvdahl 
(Hovedstaden), Charlotte Rahbek  Norup (Hovedstaden), Barbara Smith Dyrmose (Midtjylland), 
Henriette Lerche (Nordjylland), Troels Bjørn (Nordjylland), Patricia Vallebo Lindhardt (Sjælland), 
Mette Juul Johansen (Syddanmark), Tine Brink Erlandsen (Syddanmark), Jonna Søegaard (chef), 
Thomas Garlov (kommunikationsansvarlig) og Heike Penzien (chefkonsulent) (referent) 
 
Afbud: Pama Subakaran (Midtjylland) og Eva Birgitte Grønberg (Sjælland) 
 
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt  
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet af det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 2.12.2021 blev godkendt. 
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Ledelsesberetning 
 
Daglig ledelse har forpligtet sig til at udarbejde en skriftlig ledelsesberetning, der beskriver 
driften og målopfyldelsen siden sidste bestyrelsesmøde. I Ledelsesberetningen informeres kort 
om hvad der rører sig (forhandlinger, tiltag, begivenheder mm) som kan have bestyrelsens 
interesse og danne grundlag for at kunne træffe beslutninger om institutionens udvikling. 
Bestyrelsen skal løbende give tilbagemeldinger til Daglig ledelse om brugbarheden af 
ledelsesberetningerne, herunder hvilke oplysninger og nøgletal de har brug for. 
 
Bestyrelsen modtog ledelsesberetning samme dag som bestyrelsesmødet. 
 
Kommentarer til ledelsesberetningen fra bestyrelsen: 

• Beretningen giver et godt indblik og overblik 

• Godt at få 

• Kan formidles videre til medlemmerne (fx Forkant/sygeplejerske) 

• Måske også en kommunikationsoversigt med status for Nyhedsbreve, breve mm. 

• Og en forhandlingsoversigt 
 
 
Spørgsmål/ønsker om uddybning af ledelsesberetningen: 
 
Hvem er de relevante afdelinger? 
Svar: Politik & Analyse + Professionsafdelingen + Organisationsafdelingen + 
Forhandlingsafdelingen + Juridisk Videnscenter 
Fravalgt: Økonomi og it (da der ikke er ’politik’ i dem) 
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Hvad gør vi for de unge ledere? 
Svar: Vi har et kursus direkte henvendt til nye ledere og opfordrer til at lave netværk efter 
kurset. I Forkant har vi en indsats for at have den lidt yngre del i tankerne – leder lige nu efter en 
lidt yngre leder om hvordan det lykkedes. 
 
 
Punkt 4. Status på Lederforeningens økonomi 
 
Jonna Søegaard, chef for Lederforeningen, gav bestyrelsen en status for Lederforeningens 
økonomi. 
 
Jonna kunne bla orientere om følgende: 

• Vi får regnskab for 2021 i løbet af februar. Vi har endnu ikke fået et budget for 2022. Det 
får vi også først i februar 2022. 

• Vi har en rimelig sund økonomi i LF 

• 85-90% af budgettet går til personale og kørsel 

• Vi har et meget lille aktivitetsbudget 

• I 2020 havde vi et mindre underskud 

• I 2021 forventer vi et overskud 

• Udsigten var dog at der ville kom et underskud i 2021, bla. pga. et underskud på 
personalebudget da fremskrivning af lønninger ikke svarede til budgettet. 

• Dette ændrede sig til et overskud da vi have udskiftning af personale, og nye 
medarbejdere som har feriepenge med sig. 

• Målet er at vi er i balance. 
 
Budget 2022 kommer på først kommende bestyrelsesmøde når budgettet er frigivet fra HB, eller 
hvis nødvendigt et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
 
2020 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 5. Forretningsorden for bestyrelsesmøder i valgperioden 2022-2025 
 
Lederforeningen skal ifølge Lederforeningens vedtægter have en forretningsorden for 
bestyrelsens møder. 
 
Daglig ledelse fremlagde et forslag for bestyrelsen. Udgangspunktet for forslaget var 
forretningsordenen fra den forrige bestyrelse med enkelte tilrettelser. 
 
Beslutning 
Godkendt med følgende tilføjelser:  

• Det er muligt at man i særlige situationer skal kunne deltage virtuelt hvis man ikke har 
mulighed for at deltage fysisk  

• Suppleanter inddrages i udvalgsarbejdet efter interesser og ønsker 

• Suppleanterne kan få tilsendt dagsorden og bilag hvis de ønsker det 
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SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 6. Bestyrelsens årshjul  
 
Bestyrelsen gennemgik Lederforeningens årshjul. Årshjulet indeholder de forskellige møder og 
aktiviteter som Lederforeningens bestyrelsesmedlemmer skal deltage i i løbet af året. 
 
Bestyrelsesmøderne er fastlagt ud fra følgende kriterier: 
 

• Der skal være et bestyrelsesmøde dagen inden et HB-møde. Dette er jævnfør en aftale 
foretaget i HB om at Lederforeningen og alle 5 kredse har møde samtidig. (Da HB-
møderne kun er fastlagt for 2022, har det ikke været muligt allerede nu at fastlægge 
bestyrelsesmøder i 2023) 

• Der veksles mellem fysiske og virtuelle møder 

• Der veksles mellem 1- dages og 2- dages fysiske møder 

• De fysiske møder er som udgangspunkt placeret i Kvæsthuset. 
 
Irene bad om at mødet d. 7. juni 2022 blev flyttet til Fredericia (kreds Syddanmarks lokaler) – 
hvilket der var opbakning til. 
 
Punkt 7. DSR seminar for kongresdelegerede  
 
Bestyrelsen forberedte sig på kongresseminaret ved at drøfte rammerne og praktiske ting i 
forbindelse med seminaret. 
Irene orienterede om at hun desværre ikke kunne deltage. 
Bestyrelsen var enige om at det var vigtigt at sprede budskabet på kongressen om den styrke, 
det er at der også er ledere i DSR og at vi er hinandens forudsætninger. 
 
Punkt 8. DSR’s fagkongres 
 
Fakongressen er udsat – så bestyrelsen udsatte også drøftelsen.  
 

AFRUNDING 
 
Punkt 9. Eventuelt 
 
Til et spørgsmål om hvor sundhedsreformsdebatten bliver af, kunne Irene orientere om at hun 
ikke har hørt mere og at Sygehussamarbejdet også var utålmodige efter hvad der sker. 
 
Charlotte kunne orientere om at de ledende oversygeplejerske-repræsentanter på 
Hovedstadens hospitaler sender et brev til Grete om faget og ledelse.  
 
Patricia kunne orientere om at overlæger hos hende som ikke ønsker personaleledelse. Der er 
ved at blive udarbejdet et udkast til struktur for de ledende overlæger.  
 
 
Punkt 10. Evaluering af mødet 
 
Tilbagemeldinger fra bestyrelsen: 

• Det fungerer godt med det virtuelle. 

• Konstruktiv måde at gå til mødet på. Godt at formandskabet er meget inddragende på 
at hører hvad vi mener. 


