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Referat af Lederforeningens Generalforsamling d. 24. oktober 2018 

 
Referenter:  Lotte Simonsen og Susanne Wind, ledelseskonsulenter i Lederforeningen 
Sted:  ODEON, Odense 
Tid:  Kl. 15.00-17.00 

Pkt. 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Line Posselt, kundechef i PKA. 

Line Posselt blev godkendt som dirigent af de delegerede og takkede for valget. 

Pkt. 2. Valg af stemmetællere 

Bestyrelsen indstillede chef for Lederforeningen Jonna Søegaard og chefkonsulent Heike 
Penzien.  

De indstillede stemmetællere blev godkendt af de delegerede. 

Pkt. 3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

Pkt. 4. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev godkendt. 

Dirigenten oplyste, at der gælder et krav om indvarsling af generalforsamlingen med 4 
ugers varsel.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt via opslag i fagbladet ”Syge-
plejersken” den 29-8-2018 og i Lederforeningens blad ”Forkant” den 24-9-2018 og dermed 
indvarslet rettidigt. 

Antal stemmeberettigede: I forhold til fremmødte og registrerede ved dagens start, var 
der 81 fremmødte og heraf 77 delegerede med stemmeret og 5 gæster. 

Det blev konstateret, at der var flere, der var gået hjem i løbet af dagen, og dirigenten op-
lyste, at såfremt der skal være en egentlig afstemning, skal der laves en ny optælling. 

Pkt. 5.  Beretning om Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds virksomhed – ved formand Irene 
Hesselberg  

Den skriftlige beretning er udelukkende udgivet elektronisk. Den er at finde på Lederfor-
eningens hjemmeside: https://dsr.dk/lederforeningen/aarsberetning2018 

https://dsr.dk/sites/default/files/105/pkt_4_forslag_til_forretningsorden_0.pdf
https://dsr.dk/lederforeningen/aarsberetning2018
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Den mundtlige beretning kan i sin fulde længde læses på Lederforeningens hjemmeside: 
https://dsr.dk/lederforeningen/arrangementer/lederdag-og-generalforsamling-2018/for-
mandens-mundtlige-aarsberetning 

Der blev vist en video, som en indledning til den mundtlige beretning. Formand Irene Hes-
selberg supplerede med, at der som en lille gimmick var lagt redningsveste ud til alle. Disse 
var doneret af DAT – tak til DAT. Opmærksomheden henledtes på, at de er udløbet (hvorfor 
de også er blevet erhvervet gratis). 
 
Formand Irene Hesselberg opfordrede til at tage redningsvestene med hjem som en lille 
reminder, hvis man har en kollega, der har det svært – ”Red en kollega, før det er for sent”. 
 
Dirigenten opfordrede til en lille debat ved bordene, inden den egentlige beretningsdebat. 
 
Bo Smith, Vejen Kommune: Der er hos dem valgt en leder-TR, men det fungerer ikke ret 
godt. Han ville gerne høre andres erfaringer. 
 
Dorthe Goul Pedersen, Regionshospitalet Viborg: Er leder-TR for 60 afdelingssygeplejersker 
på hospitalsenheden Midt. Hun har forståelse for bekymringen i forbindelse med leder-TR, 
men oplever det som en god funktion. Der er faglig sparring med ledelseskonsulenterne, 
og leder-TR er ikke bidder til samtaler i sager, der har karakter af personalesager og deltager 
heller ikke i lønforhandling. Leder-TR viser sin berettigelse, når der sker noget i organisati-
onen og ved at være spydspids i forhold til kolleger, i forhold til at søge hjælp og sparring 
hos Lederforeningen. Leder-TR kan synliggøre overfor Lederforeningen, hvis der er proble-
mer på arbejdspladsen. Leder-TR deltager i møder i Leder-TR-netværk og deltager ligeledes 
i Inspirationsdagen, der afholdes dagen efter generalforsamlingen. Der er ikke tale om en 
stor arbejdsbyrde. 
 
Næstformand Peter Stuhaug: Han startede selv som leder-TR. Det giver mulighed for at 
komme i dialog med ledelsen på en konstruktiv måde omkring vilkår for leder og medarbej-
dere. Leder-TR vil gerne bruges mere. Lederforeningen har ikke været rundt hos alle, men 
alle har fået tilbuddet. Generelt giver det mening, at leder-TR er Lederforeningens ind-
gangsvinkel til medlemmerne. Det er noget Lederforeningen fortsat vil forfølge. Flere leder-
TR har peget på klarere sigte og mål, og det vil blive en del af arbejdet for Lederforeningen 
fremover.  
 
Line Kjærgård Christensen, Sorø Kommune: De oplever, at de hos dem i en gruppe af 11 
ledere, kun er to sygeplejersker. De to sygeplejersker bliver indplaceret som de øvrige fra 
FOA og der er stor uklarhed i forhold til titler og dermed aflønning. Det er noget for DSR at 
tage fat på.  Arbejdsgiver undlader at kalde folk noget de er, man arbejder for to og så ikke 
få løn for det.  Bifald fra generalforsamlingen. 
Line Kjærgård Christensen fortalte derudover, at de ikke har en leder-TR i Sorø kommune. 
 
Formand Irene Hesselberg svarede på Line Kjærgård Christensens kommentarer: Når der 
forhandles løn, er det ikke kun ud fra stillingsbetegnelsen, men mere ud fra funktionen. 
Irene Hesselberg tilbød, at Lederforeningen ser på om der kan gøres noget ved lønnen for 
de to ledende sygeplejersker ved at anmode om en forhandling. Derudover kommenterede 
Irene Hesselberg på, at det ikke er muligt at vælge leder-TR, hvis der kun er to ledende sy-
geplejersker. Men at det vil være muligt, hvis der på samme ledelsesniveau i kommunen er 

https://dsr.dk/lederforeningen/arrangementer/lederdag-og-generalforsamling-2018/formandens-mundtlige-aarsberetning
https://dsr.dk/lederforeningen/arrangementer/lederdag-og-generalforsamling-2018/formandens-mundtlige-aarsberetning
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fem ledende sygeplejersker – så det kunne være en god ide at samle alle de ledende syge-
plejersker – også dem der ikke lige er i ens område, for at se om det kunne give mulighed 
for at få en leder-TR. 
 
Dirigenten rundede beretningsdebatten af og gav formand Irene Hesselberg ordet. 
 
Irene Hesselberg takkede for en god dag med god debat samlet set på selve generalfor-
samlingen og på den første del af dagen med opstart af Tænketank. Irene Hesselberg glæ-
dede sig til et nyt og begivenhedsrigt år i Lederforeningen og takkede medlemmer, besty-
relsen og ansatte i Lederforeningen for god opbakning og flot arbejde igennem året. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke havde yderligere til beretningen.  
 
Ved håndsoprækning blev det konstateret, at generalforsamlingen enstemmigt tog beret-
ningen til efterretning. Beretningen var dermed godkendt. 

Pkt. 6.  Forelæggelse af regnskab og budget til orientering 

Chef for Lederforeningen Jonna Søegaard gennemgik Regnskab 2018 og Budget 2019 for 
Lederforeningen.  

Jonna Søegaard oplyste, at der desværre var trykfejl i materialet. Der var omdelt et ark på 
generalforsamlingen med rettede tal, og oplysningerne på hjemmesiden er rettet.  

Jonna Søegaard oplyste bl.a. at transportudgifterne og udgifterne til kommunikation var 
lavere i 2018 i forhold til 2017, hvor der var valg.  

Der er flere af de personalemæssige udgifter, herunder chefens løn, der nu helt er lagt ud i 
Lederforeningens budget. Derfor en stigning i tallene. Dette for at give et mere retvisende 
billede af økonomien. 

Økonomien vedrørende ”Forkant” er ligeledes lagt over i Lederforeningen. 

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var spørgsmål eller kommentarer i øvrigt til 
regnskab og budget for lederforeningen.  

Ved håndsoprækning blev det konstateret, at generalforsamlingen enstemmigt tog orien-
teringen om regnskab og budget for Lederforeningen til efterretning.  

Pkt. 7. Indkomne forslag 

Pkt. 7.1 Vedtægtsændring: Ændring af paragraf om postomdelt varsel af ekstraordinær general-
forsamling 

Næstformand Peter Stuhaug motiverede forslaget. Postomdelingen fra PostNord funge-
rer ikke optimalt (sagt som morsomhed), og desuden finder bestyrelsen, at det er utids-
svarende og dyrt.  

https://dsr.dk/sites/default/files/105/lederforeningens_regnskab_og_budget_2017-2018.pdf
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Dirigenten spurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål til forslaget, hvilket ikke var 
tilfældet. 

Ved håndsoprækning blev det konstateret, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte 
forslaget. 

Fremover gælder at: 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel pr. 
mail til medlemmerne af Lederforeningen, samt på Lederforeningens hjemmeside. 

Pkt. 7.2 Vedtægtsændring: Generalforsamling hvert 2. år 

Næstformand Peter Stuhaug motiverede forslaget. Der pegedes på, at den seneste kon-
gres i DSR vedtog, at der afholdes generalforsamling i kredsene hvert andet år. 

Han pegede på, at det vil være muligt at mødes de år, hvor der ikke er generalforsamling.  

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål til forslaget, hvilket ikke var 
tilfældet. 

Ved håndsoprækning blev det konstateret, at der var stort flertal for forslaget (1 stemme 
var imod forslaget), og generalforsamlingen godkendte forslaget. 

Fremover gælder at: 

Der afholdes generalforsamling hvert andet år i oktober måned. Generalforsamlingen af-
holdes i lige år. 

Pkt. 7.3 Vedtægtsændring: Vedtægtsændringer af konsekvenstilrettende og redaktionel karak-
ter 

Næstformand Peter Stuhaug motiverede forslaget. 

Bo Smith, Vejen Kommune spurgte ind til Hovedbestyrelsens godkendelse af denne type 
vedtægtsændringer.  

Formand Irene Hesselberg oplyste, at alle vedtægtsændringer skal forbi Hovedbestyrel-
sen. 

Dirigenten supplerer, at det er også er hendes vurdering, at alle vedtægtsændringer skal 
forbi Hovedbestyrelsen, og at det også gælder disse ”konsekvensændringer”. 

Ved håndsoprækning blev det konstateret, at der var stort flertal for forslaget (1 delegeret 
undlod at stemme), og generalforsamlingen godkendte forslaget. 

Fremover gælder at: 
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Bestyrelsen kan foretage tilpasninger af ren redaktionel karakter samt konsekvensrettel-
ser som følge af Dansk Sygeplejeråds kongresbeslutninger. Tilpasninger og rettelser efter 
stk. 3 skal præsenteres på førstkommende generalforsamling. 

Pkt. 8  Eventuelt 

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet under punktet Eventuelt. 

Der blev foretaget lodtrækning i PKA-konkurrencen. Næstformand Peter Stuhaug foretog 
lodtrækning.  

Formand Irene Hesselberg oplyste, at der bliver sendt et evalueringsskema ud til delta-
gerne, sammen med plancherne fra formiddagens oplæg. 

Formanden fortalte om Inspirationsdagen i morgen. 

Formanden takkede alle for deltagelsen i dagen og generalforsamlingen, og takkede af-
slutningsvist dirigenten. 


