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Referat af Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 21. november 2019 

Kl. 10.00-11.00 
Mødet blev holdt som skypemøde pga mange afbud 

   
Tilstede: Irene Hesselberg, Maria Brinck Krog, Britta Nielsen, Maiken Ruders, Jonna Søegaard, 
Thomas Garlov og Heike Penzien (ref) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Punktet udgik 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Punktet udgik 
 

3. Lederforeningens budget 2020 
Jonna gennemgik budget 2020. 
 
Følgende blev blandt andet fremhævet: 
 
Generelt: 

• Vi kan overføre overskud/underskud mellem årene.  Fagkongres 2019 overskuddet 
overføres til 2020 og anvendes til medlemsaktiviteter som Inspirator, Tænketank m.m. 

• Ved langtidssygemeldinger o. Lign dækkes personaleudgifter efter ca. 3 måneder af 
DSR C 

 
Lederdag og Generalforsamling 

• Bestyrelsesmedlem, Camilla Havsteen, har spurgt, via mail, til forskellen på 
forplejning 2019 og budget for forplejning i 2020 som er lavere. Dette skyldes at 
budgettallet for 2020 blot er en fremskivning af det pr. 31.8.2019 reviderere budget 
2019.  

• Den samlede ramme for lederdag og generalforsamling er øget i 2020. Så der er 
mulighed for at afvikle GF /lederdag flere steder i landet evt. med hjælp fra 
elektronikken.  Der ligger endnu ingen bestyrelsesbeslutning på hvordan GF ønskes 
afviklet. 

 
Fagkongres 

• Bestyrelsesmedlem, Camilla Havsteen, har via mail spurgt til hvorfor beløb til 
forplejningen er sat ned i Budget 2020 i forhold til dette års forbrug. Dette skyldes at 
middagen er billigere på Comwell Kolding end på hotel Odeon.  
 
Kommentar fra bestyrelse 

• Vi skal passe på med at sætte forventning til stand indtjening for højt.  
 
Indsatsområder 

• Der er ikke skåret på området, men oprettet en særskilt konto til Tænketanken. Der er 
flyttet 60.000 fra kontoen indsatsområdet til den nye konto med tænketank. 

 
Lederforeningens sekretariat: 
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• Bestyrelsesmedlem, Camilla Havsteen, har via mail spurgt til hvorfor at der for Tlf og 
bredbånd kun er budget med på 12.000kr i 2020, når det realiseret forbrug i 2019 er over 
24 .000 kr. Årsagen er at vi er rammestyret og ikke har fået detail justeret  
Kommentar fra bestyrelsen 
Bestyrelsen ønskede at der blev budgetteret med et beløb tilsvarende det realiserede 
beløb for Tlf og bredbånd 

• Bestyrelsesmedlem, Camilla Havsteen, har via spurgt til hvad Øvrige personaleudgifter 
dækker det over. De dækker efteruddannelse af personale i LF. 

• Kørselsudgifterne er faldende – det skyldes at konsulenterne og medlemmer er blevet 
bedre til at anvende skype i forhandlingerne. 
 
Kommentar fra bestyrelsen 
Det vil interessant at have fokus på Lederforeningens eletroniske medier til erstatning af 
fysiske møder.  

 
 
Margasinet Forkant 

• Forkantsbudgettet er kommet ind i vores budget, da vi er budgetansvarlige. 
 
Leder-TR 

• Budget til Leder-TR ligger i organisationsafdelingen da det er akutmidler. Vi fik en 
ekstrabevilling på 70.000 kr. i 2019 mhp hvervning af kontaktpersoner/Leder TR der vil 
arbejde for arbejdspladsnære netværk. I 2020 bibeholder vi denne ekstrabevilling til 
hvervning samt til arbejdspladsnære netværk da alt nyt tager tid at løbe i gang. 

 
Beslutning 
2. og sidste behandling af budget 2020 gennemføres via mail. 

 

4. Årshjul for Lederforeningens bestyrelse  
Udsættes til januar mødet! 

 

5. Lederstafetdagene 
Punktet udgik. 
 
Bestyrelsen bliver kontaktet på mail ifht at foretage en evalueringen af Lederstafetdagene. 

6. Politiske budskaber 
Punktet udgik 
 
Bestyrelsen holdes løbende orienteret om arbejdet. 
 

7. 7. Indsatser til udbredelse af de politiske budskaber 
Punktet udgik 

 

8. Bestyrelsen drøfter og udmelder et aktuelt emne 
Punktet udgik 

 

9. Tænketank 
 
Thomas orienterede om Tænketankens arbejdsmøde d. 4-5. november 2019.  
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Til at inspirere tænketanken var indbudt 2 gæster hhv. Kirsten Normann Andersen, SF’s 
sundhedspolitiske ordfører og Mickael Bech fra Kronprins Frederiks Center for Ledelse. 
Blandt deltagerne på mødet blev der nedsat 2 arbejdsgrupper som vil lave et debatindlæg om 
2 forskellige emner. Ifht udmeldinger fra Tænketanken, var der enighed om at der ikke skulle 
være konsensus for at noget kunne meldes ud – hverken med Tænketanken eller det enkelte 
tænketanksmedlem som afsender. 
Der er lavet en linkedIn side for Tænketanken, hvor medlemmerne vil dele interessant artikler 
mm, og hvor materiale som Tænketanken producere vil blive lagt op. Derudover er der lavet 
en lukket LinkedIn gruppe, hvor Tænketankens medlemmer kan debatterer. 
Tænketanken besluttede at mødes 2 gange ud over de 2 gange som Lederforeningen stiller 
rammer til. De 2 møder vil de skiftes til at holde på deres arbejdspladser. Det er aftalt at 
Lederforeningen indkalder til et 12-12 møde i gen i 2020 og at Tænketanken inviteres med til 
Inspirator, hvor de afvikler aktivitet(er) med deltagerne. Aktiviteten på Inspirator beslutter og 
arrangerer de selv. 
Tænktetanken besluttede også at man ville lave en virksomhedsplan for Tænketankens virke 
som bla. skulle indbefatte søgning af fondsmidler. 
 

10. Hvad sker der i Lederforeningen og hos bestyrelsesmedlemmerne 

• Irene orienterede om et planlagt med DSR C -formandskabet om en ny lederløns-
model som forberedelse til HB-mødet i december– målet er at kvalificere til OK 21.  
Bestyrelsen orienteres løbende. 

• Irene orienterede om et LF ønske om at blive en del af Chefløns-aftalen. Vi ser tendens 
til af medlemmer udmeldes fordi LF i DSR ikke kan tilbyde dem chefløns-aftalen. Der 
arbejdes videre op mod ok 21. 

 

11. Inspirator (fagkongres) 
Punktet udgik. 
 
Bestyrelsen får en status på Inspirator på mail.  
 

12. Eventuelt 
Punktet udgik. 
 

13. Evaluering af mødet. 
Det fungerer med skypemøde.  
Efterfølgende viste sig dog udfordringer med MAC computere. 
 

 
 


