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1. Meddelelser

Indstilling
Sagen forelægges til orientering.

Beslutning
Ingen meddelelser.
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2. Godkendelse af referat fra HB-seminar 12. april
Det vedlagte referat forelægges til godkendelse.
Udover referatet er powerpoint-præsentationer fra Jens Chr.´s og Bjarnes oplæg vedlagt.

Bilag vedlagt
Referat Seminar for
Hovedbestyrelsen.pdf

KOMRIRsem1204201
2.PPT

Komdir seminar
12_ver 2.ppt

Indstilling
Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning
Ingen bemærkninger til referatet, der dermed blev godkendt. Hovedbestyrelsen tilkendegav tilfredshed med seminarets indhold og forløb.
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3. Opfølgning på K98
Der ønskes en kort drøftelse af de væsentligste pointer fra formiddagens K98-møde.

Bilag
Ingen bilag.
Indstilling
Sagen indstilles til drøftelse.

Beslutning
Der blev tilkendegivet overordnet tilfredshed med mødeformen. Formanden melder tilbage til KL, at KOMDIR anser formen for K98-møderne som værende i en konstruktiv og
positiv udvikling.
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4. Udpegninger til udvalg
Søren Bonde Hansen, Kommunaldirektør i Sønderborg, har valgt at udtræde af de udvalg, han sidder i. KOMDIR har udpeget Søren til Væksthus for institutionsledere
(Væksthus 3), og derudover sidder han i Teknikerkontaktudvalgt (udpeget af KL som
repræsentant for Odense Kommune) og Rådgivningspanelet for Dokumentation (udpeget
af KL). Der skal således udpeges en ny repræsentant til Væksthus for institutionsledere.
KL har bedt KOMDIR om at udpege en afløser for Søren Adsersen til Rådgivningspanelet
for Dokumentation. Dette skal være en kommunaldirektør. Læs mere om udvalget her:
http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Radgivningspanel-for-Dokumentationid36151/
Bilag
120419
KOMDIR_udvalgsoversigt 19. april 2012.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning
Det blev besluttet, at Sekretariatet indhenter forslag til nye udpegninger fra hovedbestyrelsens medlemmer.
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5. Internationalt Udvalg – kandidat til vicepræsidentposten i ICMA´s International Committee
Internationalt udvalg præsenterer ny kandidat til vicepræsidentposten i ICMA´s International Committee.

Bilag
Ingen bilag.

Indstilling
Sagen indstilles til orientering og godkendelse.

Beslutning
Internationalt Udvalg orienterede kort om status på kandidaturet vil posten som vicepræsident i ICMA. Det er blevet besluttet ikke at udpege en kandidat til posten.
IU påtager sig at arrangere værtskab for møde med ICMA-medlemmer fra hele verden.
Der afholdes møde med KOMDIR´s norske og svenske søsterorganisationer i Stockholm
25. maj. Dette møde kan være startskud til afholdelsen af årlige møder med hovedbestyrelserne fra disse organisationer, centreret om faglige emner af fælles interesse.
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6. Brev til kredsene om fremtidigt arbejde
Som aftalt på HB-seminar d. 12. april har Bjarne Pedersen udarbejdet vedlagte oplæg til
diskussion af kredsenes fremtidige arbejde.
Bilag
Brev til kredsen om
deres fremtid.doc

Indstilling
Sagen indstilles til godkendelse.

Beslutning
Formanden præsenterede kort det skriftlige oplæg. Kort drøftelse af brevets indhold,
hvor det besluttedes at tilføje en kort beskrivelse af foreningens optagelseskriterier som
punkt 6 i brevet.
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7. Evt.
Intet til eventuelt.
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