
Referat Generalforsamling I DS ledersektionen 2022 

 

1. Velkomst ved Formand Anders Fløjborg 

Anders bød velkommen til alle fremmødte 

 

2. Valg af mødeleder 

Lene Larsen, tidligere lederkonsulent fra Region Nord blev enstemmigt valgt.  

Jeppe Bülow Sørensen, kassere i ledersektionens bestyrelse blev valgt som 

referent.  

Lene Larsen kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og 

at er beslutningsdygtig jf. vedtægterne.  

 

3. Orientering om bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af bestyrelsens 

beretning til godkendelse v/ Anders Fløjborg 

Anders Fløjborg fremlagde bestyrelsens beretning for seneste valgperiode 

(sidste 2 år). Beretningen er vedhæftet referatet.  

Efterfølgende var der debat og drøftelse i salen mellem bestyrelse og 

fremmødte medlemmer.  

Der var enighed om og opbakning til, at en ny bestyrelse bør arbejde videre 

på følgende: 

- At ledersektionen får en frikøbt formand  

- At ledersektionen har en fast plads i HB med det formål at bringe 

ledelsesvinklen ind i DS strategiske beslutninger  

- At arbejde videre på den nødvendige specialisering af 

ledelseskonsulenterne  

- At have fokus på hvordan ledersektionen bliver skarpere på at 

kommunikere til og med sine medlemmer.  

 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens regnskab til godkendelse v/ Jeppe Bülow 

Sørensen 

Jeppe Bülow Sørensen fremlagde regnskab for 2020 og 2021, samt foreløbigt 

regnskab for 2022. Alle 3 blev godkendt af de fremmødte medlemmer. 

 

5. Bestyrelsens forslag til budget for 2023 og 2024 fremlægges til godkendelse 

v/ Jeppe Bülow Sørensen 



Jeppe Bülow Sørensen fremlagde et foreløbigt overordnet budget for 2023 og 

2024. Begge blev godkendt af de fremmødte medlemmer. 

 

6. Behandling af øvrige forslag.  

Punktet udgik, da ingen forslag var modtaget. 

 

7. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse 

Det blev besluttet at man så vidt muligt fastholder en bestyrelse med 6 

medlemmer. 

 

8. Valg af formand 

Anders Fløjborg blev valgt uden modkandidat. 

 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Øvrig bestyrelse der blev valgt:  

Marianne Beck-Hansen 

Lene Hast Møllegaard 

Rikke Storgaard Toft 

Christina Lehtinen 

Cita Nielsen 

 

10. Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger under eventuelt 


