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Referat af Lederforeningens generalforsamling d. 22. oktober 2020 

  
  

Antal delegerede: 47 (27 fysisk til stede i salen og 20 virtuelt til stede) 

Irene bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen både i salen og 

virtuelt.  

Der blev vist en videohilsen fra Grete Christensen. 

1     Valg af dirigent   

Louise Krog Larsen, Kundechef i PKA blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 

 

2.  Valg af stemmetællere  

Bestyrelsen indstillede chef for Lederforeningen, Jonna Søegaard og chefkonsulent i 

Lederforeningen, Heike Penzien som stemmetællere.  

Dirigenten præciserede, at stemmetællere kun skulle benyttes hvis Agenda Live systemet 

ikke virkede. 

 

3.       Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

4.        Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev godkendt. 

Dirigenten præciserede, at Hovedbestyrelsen i DSR skal godkende vedtægtsændringer som 

vedtages på generalforsamlingen. 

 

5.       Beretning om Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds virksomhed 

Formand Irene Hesselberg aflagde den mundtlige beretning. 

Den mundtlige beretning kan læses her: Formandens mundtlige beretning 2020 inkl. de af 

Irene fremlagte PowerPoints om Lederforeningens kerneopgaver, Mission, Vision og indsats-

områder for 2021-2024. Der gøres opmærksom på, at det talte ord gælder. 

Dirigenten åbnede for spørgsmål eller kommentarer til den mundtlige og skriftlige beretning. 

 

https://dsr.dk/sites/default/files/105/formandens_mundtlige_beretning_2020.pdf
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Spørgsmål fra delegerede: 

• Er der et overblik over det, der er forhandlet hjem til Corona – så vi jeg gerne se det, 

og gå til min chef. 

• Har I et overblik over lønsammensætningen? Der er nogle som har svært ved selv at 

forhandle. 

Svar fra Irene Hesselberg: 

• Opfordrer til, at man som medlem tager kontakt til den konsulent, som er på ens 

område, der er hjælp at hente. 

• Forhandlingskompetence for lokal løn er uddelegereret til den enkelte leder, og i den 

forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på mulighed for lønsparring hos din 

personlige konsulent. 

• Lederforeningen har generelle forhandlinger for at flytte på lønloftet. Lofterne er et pro-

blem. Et engangstillæg kan gives uden hensyntagen til lønloft.  

Spørgsmål fra delegeret: 

• Har I indtryk af, hvad jeres arbejdsgivere siger til at lederne skal forhandle selv?  

Svar fra Irene Hesselberg: 

• Lederforeningen har indtryk af, at arbejdsgiverne bakker op om den uddelegerede for-

handlingskompetence. 

• Det blev skrevet ind i overenskomsten i 2013, så det er ikke nyt. Det er en positiv 

proces, vi er inde i. 

Spørgsmål/kommentarer fra delegerede: 

• Jeg har haft god brug af min ledelseskonsulent i forbindelse med forhandling. 

• Vi er stadigvæk de pæne piger, men jeg har haft god støtte. 

• Har I viden om, at det er muligt at forhandle mere ferie? 

• At vi bruger hinanden også i lønforhandlinger, at vi tør tage den debat med hinanden 

og støtte hinanden via netværk. 

• Hvordan kan vi holde fast i forebyggelse, det nære Sundhedsvæsen, glemmer vi 

sundhedsfremme og forebyggelse i disse COVID-tider? Vi mangler også sundheds-

plejersker. 

Svar fra Irene Hesselberg: 

• Det er muligt at forhandle både ferie og uddannelse. 

• Der er søsat netværk på tværs for at fremme et bedre samarbejde på tværs og få 

dannet netværk. Det vil hjælpe så meget. 

 

Dirigenten satte beretningen til afstemning. 

Afstemningen viste 45 for og ingen blanke. 

Dirigenten konstaterede at beretningen var godkendt.  
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6.      Forelæggelse af regnskab og budget til orientering  

Chef for Lederforeningen Jonna Søgaard fremlagde regnskabet 2020 samt det foreløbige 

regnskab/budget for 2021: 

Jonna Søgaard sagde bl.a.: 

• Vi har fået et nyt økonomisystem, så vi bedre kan sammenligne. 

• Vi forventer et lille overskud, inspirator blev aflyst og det afstedkom nogle udgifter. 

• Ikke helt retvisende tal for budgettet 2021, det skal ned justeres med 200.000 kr. 

Der var ingen spørgsmål til regnskab og budget 

 

7.         Indkomne forslag  

Dirigenten gjorde opmærksom på, at Lederforeningens vedtægter tilsiger, at vedtægtsforslag 

vedtages ved simpelt flertal, men at en vedtægtsændring først er gældende når den er 

godkendt at Hovedbestyrelsen i DSR. 

 

7.1 Vedtægtsændring – Medlemskab af Lederforeningen fremsat af bestyrelsen 

Næstformand Peter Stuhaug motiverede forslaget. 

Peter Stuhaug sagde bl.a.: 

Bestyrelsens indstilling er, at for at være medlem af Lederforeningen i DSR skal man kunne 

opfylde den definition af en leder, som fremgår af teksten i lederoverenskomsten. 

Det er den Lederforeningen forholder sig til i forhold til om man skal/kan omfattes af 

lederoverenskomsten ved nyansættelse, så derfor er det naturligt også den tekst der 

definerer om man kan være medlem af Lederforeningen.  

 

Spørgsmål fra salen: 

• Hvem har definitionsretten for ledelse? 

Svar fra Peter Stuhaug:  

• Vi tager afsæt i definitionerne i overenskomsterne. 

Maria Brinck Krog (bestyrelsesmedlem fra valgkreds Midtjylland) supplerede: 

• Der er mange titler og det skaber forvirring. 

 

Dirigenten satte forslaget blev sat til afstemning. 

Afstemningen viste 43 for og 1 imod forslaget. 

Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget af Lederforeningens generalforsamling og 

at proceduren herfra er at ændringen skal godkendes i Hovedbestyrelsen i DSR. 
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7.2 Vedtægtsændring – Opstilling til formandskab – fremsat af bestyrelsen 

Næstformand Peter Stuhaug motiverede forslaget. 

Peter Stuhaug sagde bl.a.: 

En naturlig konsekvens af vedtægtsændring 7.1 er, at man opfylder samme definition af en 

leder, som beskrevet i lederoverenskomsten, på det tidspunkt man opstiller til formand- og 

næstformandsposten i Lederforeningen.  

 

Der var ingen spørgsmål til forslaget 

Dirigenten satte forslaget blev sat til afstemning. 

Afstemningen viste 43 for 1 imod forslaget. 

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af Lederforeningens generalforsamling og 

at proceduren herfra er at ændringen skal godkendes i Hovedbestyrelsen i DSR. 

 

7.3 vedtægtsændring – Kombineret opstillings – og valgmøde – fremsat af 

bestyrelsen 

Peter Stuhaug motiverede forslaget. 

Peter Stuhaug sagde bl.a.: 

I den nuværende paragraf er angivet, at der skal afvikles et kombineret opstillings- og 

valgmøde. Dette giver unødige begrænsninger for hvordan et valg kan afvikles, fx at man 

kan have opstilling først og så herefter afvikle et valgmøde. Vi skal til alle tider sikre en 

fuldtallig og repræsentativ bestyrelse i Lederforeningen og det er også formålet med denne 

indstilling.  

Spørgsmål fra salen: 

• Bør man ikke benytte ordet ”skal” i stedet for ”kan” i denne vedtægtsparagraf? Lige 

nu er det op til bestyrelsen om de vil afvikle et suppleringsvalg, bør det ikke være 

noget de skal? Der ville kunne tænkes politisk i ikke at foretage et suppleringsvalg. 

Til dette kom der følgende kommentarer fra salen: 

• Det kommer vel også lidt an på tidspunktet, hvor der skal afholdes et suppleringsvalg  

• Det må være op til den hvert tid siddende bestyrelse at afgøre det. 

Svar fra Irene Hesselberg: 

• Det vil altid være ønskeligt med en fuldtallig bestyrelse. 

 

Dirigenten satte forslaget blev sat til afstemning. 

Afstemningen viste 43 for og 1 imod forslaget 

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af Lederforeningens generalforsamling og 

at proceduren herfra er at ændringen skal godkendes i Hovedbestyrelsen i DSR. 
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8.      Eventuelt  

 

Der var ingen kommentarer til eventuelt. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

Irene Hesselberg takkede de fremmødte for en god generalforsamling, der var den første 

generalforsamling i Lederforeningen som både blev afviklet fysisk og virtuelt. 

 

-0- 

 

Referent ledelseskonsulent Bodil Sørensen. 

Generalforsamlingen startede kl. 17.00 og sluttede kl.19.14 

Referatet er godkendt af Lederforeningens formandskab d. 7.12.2020 


