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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 6. oktober 2022 
Teams-møde 

kl. 16.00-17.30 
   
Tilstede: Irene Hesselberg (formand), Marie Rosbjerg Ovesen (næstformand), Tine Brink Erlandsen 
(Syddanmark), Julie Judge (Syddanmark), Marianne Løvdahl (Hovedstaden), Charlotte Rahbek 
Norup (Hovedstaden), Dorthe Goul (Midtjylland), Jonna Søegaard (chef), Thomas Garlov 
(kommunikationsansvarlig) og Heike Penzien (chefkonsulent) (referent). 
 
Afbud: Henriette Lerche (Nordjylland), Troels Bjørn (Nordjylland), Patricia Vallebo Lindhardt 
(Sjælland), Barbara Smith Dyrmose (Midtjylland) og Eva Birgitte Grønberg (Sjælland) (orlov) 
 
 
Julie Judge er trådt ind som bestyrelsesmedlem i valgkreds Syddanmark, da Mette Johansen er 
blevet ansat som ledelseskonsulent i Lederforeningen. 
 
Da det var første møde Julie deltog, startede mødet med en velkomst til Julie. Julie præsenterede 
sig og sagde bl.a. at hun er konstitueret områdeleder i Middelfart kommune. 
 
 

ØKONOMI 

 
Punkt 1. Andenbehandling af Lederforeningens budget 
 
Jonna fremlagde det reviderede budget. 
 
Kommentarer fra bestyrelsen 

• Forslag om at der afsættes penge til en ’rystesammen’ dag for sekretariatet, ifht der er 
kommer 2 nye ledelseskonsulenter. 

• Bemærker at der ikke er afsat penge af til Folkemøde. Irene: Der kan flyttes rundt på 
budgetposterne 

 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen besluttede det fremlagte budget for Lederforeningen 2023-24. 
 
Bilag 
Lederforeningens budget 2023-24 (Bilaget blev udsendt på dagen for bestyrelsesmødet, da det 
først var klar fra regnskabsafdelingen der). 
 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 2. Beslutning af forslag til Lederforeningens generalforsamling 
 
Bestyrelsen besluttede at rejse forslag om at indskrive de 3 kongresbeslutninger i Lederforeningens 
vedtægter. Derudover besluttede bestyrelsen at der skulle fremlægges en udtalelser vedrørende 
aktuelle sager relateret til folketingsvalget. 
 

AFRUNDING 
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Punkt 3. Eventuelt 
 

• Kende de fremtidige datoer for bestyrelsesmøderne - Lægges op til HB møderne 

• Eva holder pause til 1. april 2023 i bestyrelsen. Christian Aage Jørgensen, som er 1. 

suppleant, har meldt sig klar til at indtræde i perioden.  

• Lederdage: virkelig gode dage 

• Huske valgmøder til næstformandsvalg 
 
Punkt 4. Evaluering af mødet 
Intet til punktet 


