
 

     Ref.: pts 

Dato: 15.01 2021 

 
 

Dato:  19. januar 2021 

      

Tid: kl. 11:00 – 12:00 

 

Sted: Teams møde 

 

 

Indkaldte: 

Susanne Østergård 

Linda Nørgaard 

Tina Brandhøj Boel  

Bo Christensen AFBUD 

Jan Therkelsen 

Peter Sandkvist 
 

 

 

Dagsorden til møde i ledersektionens bestyrelse 
 den 19. januar 2021 

 

 

1. Opfølgning på foregående mødes referat  
 
Bilag: 
1.1 Referat fra ledersektionens bestyrelsesmøde d. 25. august 2020 

1.2 Referat fra ledersektionens generalforsamling d. 9. september 2020 
 

Bemærkning: 
Da det planlagte møde d. 2. november 2020 blev aflyst på grund af corona-
restriktioner, foregik det senest afholdte møde d. 25. august (udover 

generalforsamling d. 9. september) 
Referatet fra d. 25. august er godkendt af deltagerne i mødet og er alene til 

eventuel opfølgning. 
Referat fra generalforsamlingen 9. september 2020 er vedlagt til orientering og 

eventuel opfølgning. 
 
Opfølgning: 

Ingen opfølgning 
 

 

2. Godkendelse af endelig dagsorden  
 



Bemærkning: 
Formålet med dagens møde er alene en planlægning af generalforsamlingen, 

der er planlagt til tirsdag d. 30. marts 2021. 
Derfor er de faste sædvanlige punkter udeladt. Dog fastholdes punktet 
”Gensidig orientering” som punkt 4 i det omfang, der resterer tid hertil. 

 
Beslutning: 

Dagsorden godkendt. 
 
 

 

3. Sager til behandling/beslutning  
 
3.1 Planlægning af Generalforsamling d. 30. marts 2021 

 
Bilag: 

3.1.1 Udkast til indkaldelse af generalforsamlingen 
3.1.2 Vedtægter for Ledersektionen i Kreds Midt- og Vestjylland 
 

Bemærkning: 
I henhold til vedtægternes § 4, stk. 2 skal der afholdes ordinært 

generalforsamling hvert år i januar kvartal. 
Der er vedhæftet et udkast til indkaldelse af generalforsamlingen som bilag 
3.1.1 

 
Følgende underpunkter skal behandles: 

1. Indkaldelsen – tid og sted besluttes – virtuelt møde planlægges som 
alternativ 

a. Tid og sted besluttes 

b. Forslag til tema og oplægsholder  
2. Kandidater til valgene drøftes 

3. Input til temaer i beretningen 
4. Formulering af Fremtidigt arbejde for 2021 

 
Indstilling: 
Tidsrum, sted samt tema for afvikling af sektionens generalforsamling 

fastlægges. 
Kandidater til valgene, beretningstemaer samt fremtidigt arbejde drøftes. 

 
Behandling: 
Der bemærkes at datoen 30.3 kan blive problematisk da den ligger op til påske.  

 
Følgende temaer foreslås:  

Ledere, hvordan spiller vi hinanden gode 
Hvordan undgår vi forråelse – jf. ældreområdet. 
Hvordan spiller ledernes gode/dårlige arbejdsmiljø ind på fagligheden? 

 



Der drøftes om generalforsamlingen kan afholdes fysisk pga. Coronasituationen 
og hvis dette er muligt, skal den i år afholdes i Birk. Dog er der en drøftelse af  

om en virtuel GF vil kunne give flere deltagere. 
 
Der fremkom følgende ønsker til beretningen/fremtidige arbejde: 

 
• Hvad skal der ske efter Corona 

• Ledernes arbejdsmilø mere trivsel – mindre stress 
• Ledernes arbejdsvilkår – der er mange tilbagemeldinger på at lederne 

arbejder meget og langt over 37 timer 

• Der kan nævnes at kontaktpersonordningen er lavet om. 
•  

Beslutning: 
Der besluttes at der ikke er nogle alternativer til den oprindelige GF-dato og 
derfor fastholdes datoen 30. marts. GF besluttes afholdt som virtuel via Teams 

som et 2 timers møde.  
 

Der skal undersøges hvordan personvalg kan afholdes idet der står i 
vedtægterne at de skal foregå skriftligt. 
 

Jan genopstiller  
Susanne genopstiller (ønsker dog ikke formandsposten) 

Linda genopstiller 
Tina genopstiller  
Bo ? (pts undersøger vedrørende Bo’s kandidatur) 

 
 

 

 

4. Gensidig orientering  
 
Bilag: ingen 
 

Bemærkning: 
Der er under punktet mulighed for at orientere om sager/aktiviteter, der kan 

have interesse for Sektionen. 
Der refereres som udgangspunkt ikke fra indlæg under punktet. 

 
Behandling: 
Ingen orientering til dette møde. 


