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Referat 

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 4. november 2020 

TEAMS 
   
Tilstede: Irene Hesselberg, Peter Stuhaug (på fra kl. 16:18), Britta Nielsen, Camilla Havsteen (på fra 
kl. 16: 27) , Helle Lauridsen, Maria Brinck Krog, Patricia Vallebo Indhardt, Jonna Søegaard, Thomas 
Garlov og Heike Penzien (ref) 
Afbud: Maiken Ruders, Marianne Savkov, Susanne Højen, Merete Kjærsgaard Kristensen. 
Uden afbud: Kathrine Fog Schou 
 

FORMALIA 
 
Pkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Bestyrelsens beslutning 
Dagsorden blev godkendt 
 
Pkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bestyrelsens beslutning 
Referater af bestyrelsesmøder 24.09.2020 og d. 8.10.2020 blev godkendt. 
 
 

 
Pkt 3. Økonomi  
 
 
Bestyrelsens behandling 
Jonna orienterede bestyrelsen om ændringer i budget 2021 hvor rådighedsbeløb er reduceret 
med 190.000 kr.  
Jonna redegjorde for at hendes strategi fortilretning af budgettet har været at reducere 
budgettet med 190.000 hellere end at bruge af overskuddet. Der er justeret på 
medlemsrekruttering og fastholdelse, primært på Forkantsbudgettet 
Jonna orienterede endvidere for at Inspirator 2020 kostede os 200.000 at afmelde, og at hun 
har brugt forsigtighedsprincippet for Inspirator 2021 og ikke indskrive et overskud men i stedet 
tage et udgagnspunkt i at det går i nul. 
 
Bestyrelsens beslutning 
Bestyrelsen besluttede det forelagte reviderede budget 2021. 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

 
Pkt 4. Møderformer, indhold og hyppighed i 2021 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøftede form og indhold af bestyrelsesmøder for 2021 i lyset af at Corona ser ud til 
at blive her en rum tid.  

ØKONOMI 
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Flere fra bestyrelsen gav udtryk for at hele dage kan sagtens lade sig gøre virtuelt, hvis man 
sørger for pauser 
For nogen passede sene møder (kl. 16-18) rigtig godt, men for andre passede det ikke så godt. 
Flere gav udtryk for hellere at have flere punkter samlet på få møder end mange små møder. 
Der var også ønske om at kunne holde fysiske møder hvis det kan lade sig gøre. 
 
Bestyrelsens beslutning 
Bestyrelsen besluttede at der skulle arbejdes på hvordan bestyrelsesmøderne kunne gøres mere 
virtuelt egnet. 
Og det blev besluttet at møderne i 2021 skulle være fastlægges som en vifte af korte, 
mellemlange og lange virtuelle møder. Med mulighed for at lave de lange møder til fysiske 
møder. 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
Pkt 5. Virtuelle møder og netværksdage 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen evaluerede set-uppet samt udbyttet af de 3 virtuelle møder og de 3 
netværksarrangementer. 
 
Der var ingen af bestyrelsen der havde haft mulighed for at deltage i de 3 virtuelle møder eller 
de 3 fysiske netværksarrangementer. 
 
Pkt 5. lederdag og GF 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen evaluerede set-uppet og udbyttet af de virtuelle møder og netværksarrangementer. 
 
Der blev givet udtryk for at det var meget både at skulle deltage i et møde op til GF og så på 
selve GF. 
Der blev givet udtryk for at hybridmøder er vejen frem, god mulighed, giver flere mulighed for at 
deltage 
 
Pkt 6. Opfølgning på OK21 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøftede OK-21 på baggrund af en status som Irene gav, hvor Irene bla. kunne 
orientere om at stort set alle ledernes krav ind til videre er med i processen. 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

 
Punkt 7. Hvad sker der rundt om i landet 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsesmedlemmerne orienterede om emner som vil være relevant for bestyrelsen at være 
orienteret om. 
 

• Personalets forhold ifht Corona fylder meget, over at der er underdrejet pga personale 
der i karantæne, smittestop app popper op hele tiden, mundbind der kan tolkes i mange 
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retninger, arbejder meget længe hele tiden, det er stadig svært at få folk til frivilligt at 
tage vagter, udfordringer med covidberedskab samtidig med pukkelafvikling, svært at 
rekruttere personale af frivillighedsens vej. 

• Drøftelse af kompetencefastholdelse af de kompetencer man har fået under Covid, så 
kompetencer er der næste gang. 

 
Punkt 8. Hvad sker der i Lederforeningen 
 
Formandsskabet orienterede om følgende: 
 
Corona forhandling (Irene) 

• Vi har ikke været alle steder endnu 

• Regionerne er underlagt Danske Regioners ’store nej’, men der viser sig muligheder 
alligevel. 

• Der kommer en del lønaftaler ind 

• Flere steder går det gennem de normale lokale lønforhandlinger 
 
Ældretopmødet (Irene) 

• Der bliver dannet nogle undergrupper. Vi ved ikke mere pt. 
 
Ledelsesugen (Irene) 

• Lige afsluttet. FH Lederforum havde et arrangement i mandags. 
 
Møde med sundhedsplejersker (Irene) 

• De skal stå til rådighed ifht at en Hotline 
 
Artikel i sygeplejersken (Peter) 

• Vi har været i kontakt med den leder som blev nævnt i artiklen, og i kontakt med DSR’s 
formandskab, samt kommunikationsafdelingen i DSR.  

 
Leder-TR forhandlinger (Peter) 

• Arbejdsgiver slår sig i tøjret ifht at der vælges leder-TR hos dem. 

• Vi er i løbende dialog med mange arbejdsgivere. 

• Det opleves som at flere og flere ønsker en leder-TR. 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 9. Eventuelt 
 
Thomas orientedede om at hele bestyrelsen har modtaget en invitation til en konference med 
Tænketanken d. 1.2 2021. Det bliver en fysisk konference, men formentlig med mulighed for også 
at deltage virtuelt. 
 
Thomas orienterede om at der er oprettet en Lederforeningens mailhotline, hvor medlemmer 
kan ringe ind som leder ifht gode råd hvis man selv har været udsat eller har medarbejdere som 
har oplevet seksuel krænkelse. Vi har ingen henvendelser haft. Kunne være et emne der kunne 
laves et virtuelt temamøde om. 
 
Heike orienterede om at DSR’s kongres afholdes d. 9.12.2021 og kommer primært til at 
omhandle DSR’s vision og værdigrundlag og at bestyrelsesmødet d. 20.11.2020 var en 
forberedelse til kongressen. 
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Irene orinterede om at bestyrelsesmødet d. 20.11.2020 var blevet rykket til tidligere, da det er en 
fredag. Det viste sig at flere at de bestyrelsesmedlemmer der skulle deltage i kongressen ikke 
kunne d. 20.11. Derfor blev det aftalt at der skulle findes en ny dato, hvor man gik efter at alle de 
som skulle deltage i kongressen skulle kunne deltage. Men at det var vigtigt at så mange som 
mulig deltog, så alle kunne komme med input.  
 
Punkt 10. Evaluering af mødet 
Fint møde. 
 


