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Referat af bestyrelsesmøde i ledersektionen 25.08.2017 
 
Tilstede:  Helle Christoffersen, Rikke Storgaard Toft, Lene Hast Møllegaard, 
Lene Eli Larsen og Jeppe Bülow Sørensen 
  
Afbud fra: Rikke Rødekilde, Charlotte Holmershøj og Anders Fløjborg. 
Marianne Beck-Hansen måtte melde fra på dagen grundet akutsituation på 
arbejdet.   
 
 

 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt, dog tilføjes et punkt hvor Lene Eli Larsen 
præsenterer sig selv og hvilken rolle hun forventer at have ift 
bestyrelsen og møderne.  
 

 2. Godkendelse af referat 
Referat godkendt. Budget for 2017 og 2018 er ved en forglemmelse 
ikke blevet udsendt. Det udsendes sammen referat fra mødet i dag. 
Se desuden under punkt 5.  
 

 3. Præsentation af Lene Eli Larsen, ny repræsentant for 
regionernes lederkonsulenter.  
Lene præsenterede sig selv og lidt om hvad hun forventer hendes 
rolle bliver ift bestyrelsens arbejde. Lene arbejder til dagligt for 
ledere både i kommuner og andre steder, samt for basismedlemmer 
ansat i private organisationer i region nord.  
Det er besluttet i ledernetværket for lederkonsulent at Lene 
repræsentere konsulenterne i bestyrelsen indtil der skal vælges ny 
bestyrelse i Ledersektionen. Dette erstatter tanken om at udskifte 
hvert år. Bestyrelsen synes det giver god mening.  
I hele DS er der nu 8 konsulenter, der som en del af deres 
funktionsområde dækker lederområdet. 4 i region Nord, 2 i Syd og 
2 i Øst. Lene orienterede også om, at hun forventer at kunne 
orientere mere om, hvad 2022 indeholder på lederområdet ved 
næste bestyrelsesmøde, såfremt det er blevet politisk behandlet.  
Ved næste møde vil det også være godt at have et punkt hvorunder 
det drøftes hvad der forventes af lederkonsulenterne, således Lene 
klædes så godt på som muligt i det videre arbejde. 
 

 4. Opfølgning på OK18 
Der har været planlagt møde med medlemmerne i Region syd, men 
så vidt vides er det blevet aflyst. (Rikke R ved nok mere) 
Der er også planlagt møder med deltagelse af Mads Bilstrup i både 
Aarhus og Aalborg her primo september. De afholdes med 
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deltagelse af repræsentanter fra ledersektionens bestyrelse. 
(Marianne i Aarhus og Helle/ Jeppe i Aalborg) Holstebro aflyses 
grundet for få tilmeldte (1). 
Det vides ikke om der er planlagt møde i region Øst. (ved Anders 
noget?) 
Bestyrelsen finder det meningsgivende ift bestyrelsens videre 
arbejde, at vi er synlige ift OK18, så dejligt at nogle møder bliver til 
noget og vi kan få en direkte dialog med nogle medlemmer.  
 

 5. Opfølgning Budget/ regnskab. 
Budget for 2017 og 2018 blev delt rundt og vedhæftes dette referat. 
De små rettelser til udkastet der blev præsenteret på sidste møde 
er foretaget og budgetterne for 2017 og 2018 kan således 
godkendes.  
Forbruget i 2017 er under kontrol og der er god økonomi til resten 
af året, herunder socialrådgiverdage.  
 

 6. Socialrådgiverdage 
- status på oplægsholder Bo Vestergaard og en drøftelse af om 
ledersektionen vil sponsorere et antal bøger til deltagerne af 
workshoppen 
Det blev aftalt på mødet, at da der er god økonomi vil det være 
oplagt at købe bøger til uddeling jf det tilbud Charlotte H, har 
udsendt til drøftelse tidligere.  
-  planlægning af receptionen. 
Ift receptionen tænker vi at køre et slogan, der hedder ”Ledelse, a 
piece of cake?” hertil skal der bestilles små forskellige cupcakes og 
laves små flag med sloganet der kan stikkes i kagerne eller 
lignende. Herudover blev det aftalt at vi kan bruge Roll ups igen og 
at der skal være rødt boblevand og et alternativ. 
Super hvis vi kan få en god plads igen.  
Jeppe aftaler med Charlotte hvem der gør hvad.  

 
 7. Evt.  

Rikke T, efterspørger om vi kan starte møderne tidligere. Det blev 
aftalt at dette tages op på næste møde når alle forhåbentligt er til 
stede.  
 
Lene E. L vil høre om dagsordenen kan komme ud 2 uger før 
møderne, idet hun så kan nå at høre, hvorvidt der er nogle af 
hendes kollegaer der har indspark til punkterne. Alle 
tilstedeværende enige om at det vil være fint at dagsordenen 
kommer ud 14 dage før mødet.   
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Det aftaltes også, at såfremt de kommende OK18 møder bringer 
væsentligt nyt ,er det værd at overveje om der skal indlægges et 
ekstra bestyrelsesmøde.  
 
 

 
 
 


