
 

   
 

 

GENERALFORSAMLING I  
LEDERSEKTIONEN MIDT- OG VESTJYLLAND 

Tirsdag d. 30. marts 2021 
 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

Peter Sandkvist blev valgt som dirigent 

 

2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 

Indkaldelse og dagsorden blev godkendt med nedenstående to bemærkninger 

a. På grund af Corona-restriktionerne afvikles mødet virtuelt som et TEAMS-

møde 

b. Generalforsamlingen er ikke rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne. 

Dagsordenen er udsendt med kun 18 dages varsel! 

 

3. Valg af referent 

Bo Bakbo-Carlsen vælges som referent 

 

4. Valg af stemmetællere 

Valg af stemmetællere udskydes og foretages forud for valgene, såfremt der 

bliver tale om kampvalg. 

 

5. Beretning 

Susanne Østergaard afgiver beretning fra bestyrelsen.  

a. Beretningen giver anledning til drøftelse af forskellige oplevelser omkring 

vaccination mod Covid-19 og kort snak om oplevelsen af samarbejdet 

med Socialtilsynet. 

b. Beretning er taget til efterretning 

 

6. Indkomne forslag 

Intet 

 

  



 

   
 

 

7. Ledersektionens fremtidige arbejde 

Susanne Østergaard fremlægger bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde. 

a. Der skal fokus på tiden efter Corona – hvad har det betydet for en leder 

(bl.a. stort arbejdspres) og hvad kan vi som ledere lære af Coronatiden – 

ledernes arbejdsmiljø, arbejdet omkring organisatorisk struktur vedr. 

ledernes lønforhandlinger skal fortsættes, der skal arbejdes med 

kredsens synlighed overfor lederne og der skal fortsættes fokus på 

ledernes organisering.  

b. Bestyrelsens forslag til Fremtidigt arbejde blev godkendt 

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode  

Ledersektionens bestyrelse består af 5 – 7 medlemmer. 

Linda Nørgaard, Tina Boel, Susanne Østergaard, Jan Therkelsen og Bo Bakbo-

Carlsen genopstillede alle til bestyrelsen og blev valgt 

Rikke Hindkjær ny-opstillede til bestyrelsen og blev ligeledes valgt. 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år  

Der var ingen kandidater til suppleantposterne og derfor blev ingen valgt. 

 

10. Eventuelt 

a) Sæt kryds i kalenderen den 23-24. september 2021, hvor der afholdes 

Landslederkonference på Hotel Nyborg Strand 

b) Der opfordres til at kredsen får sat større fokus på, at lederne får mulighed for at forhandle 

deres løn hvert år – kredsen skal være udfarende. 

 

 

 

 

  


