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0. Meddelelser



Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg, er valgt som ny kredsformand i Kreds Hovedstaden og indtræder derfor i hovedbestyrelsen.
Lars Møller, Holstebro, er valgt som ny kredsformand i Kreds Midtjylland og indtræder derfor i hovedbestyrelsen som kredsformand. Lars Møller var i forvejen direkte
valgt medlem.
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1. Gennemgang af program for landsmøde og dagsorden for generalforsamling
Formanden gennemgår det endelige program for landsmødet og dagsordenen for generalforsamlingen, herunder foreningens beretning for formandsperioden maj 2011 – maj
2013.
Bilag vedlagt
KOMDIR Landsmøde
2013 program.pdf

KOMDIR
Beretning samlet
generalforsamling 2013 - dagsorden.pdf
tekst_ver 2 til HB-møde.doc

Indstilling
Sagen forelægges til endelig godkendelse.
Beslutning
Bjarne Pedersen gennemgik program for landsmødet og nævnte, at der forventes op til
60 udenlandske gæster fra ICMA til åbningen og 25 til festmiddag.
Under gennemgangen af dagsordenen for generalforsamlingen drøftedes forslag til kandidater og suppleanter til HB.
Formanden gjorde opmærksom på vedtægternes § 7, som siger at landsmødet afholdes i
marts/april. Dette års landsmøde overholder ikke dette krav, hvilket dirigenten gør opmærksom på ved generalforsamlingens indledning.
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2. Gæsteliste til endelig godkendelse
Den vedlagte gæsteliste fremlægges til godkendelse.
Bilag
Gæsteliste til
HB-møde.xls

Indstilling
Gæstelisten godkendes.
Beslutning
Gæsteliste blev godkendt og hele KL´s direktion inviteres til festmiddagen.
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3. Endelige indstillinger
Hovedbestyrelsen skal bekræfte de endelige indstillinger til hovedbestyrelsens kandidater til formandsposten, to næstformænd. Herudover ønskes bekræftelser fra de HBmedlemmer, som ønsker at genopstiller til hovedbestyrelsen.
Formand: Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune
Næstformænd: Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal Kommune, og kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune.
Se derudover dagsorden for generalforsamling 2013.
Henrik Kolind er det femte valgte medlem af hovedbestyrelsen, og eftersom han opstiller
som kandidat til næstformandsposten, er en plads i hovedbestyrelsen er pt. vakant og
skal besættes på generalforsamlingen. Formanden foreslår, at hovedbestyrelsen udpeger
en kandidat.
Kommunaldirektør Michael Graatang, Halsnæs, opstiller som suppleant.
Bilag
Ingen bilag.
Indstilling
Indstillingerne bekræftes.
Beslutning
Kandidater til HB blev drøftet. Per Ullerichs og Lars Svenningsen har oplyst, at de genopstiller. Lars Møller er valgt som formand for Kreds Midtjylland og er derfor født medlem
af Hovedbestyrelsen.
Følgende har tilkendegivet, at de opstiller til HB:
Kommunaldirektør Per Ullerichs, Rødovre
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg
Kommunaldirektør Tomas Therkildsen, Næstved
Kommunaldirektør Nich Breinholm Bendtsen, Syddjurs
Kommunaldirektør Søren Steensen, Brønderslev
Som suppleant:
Kommunaldirektør Michael Graatang, Halsnæs
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4. Forvaltningspolitik
Der ønskes en drøftelse af oplægget om forvaltningspolitik, og en stillingtagen til KOMDIR´s udspil om emnet til landsmødet. Henrik Kolind præsenterer punktet.
Bilag
KOMDIR
Forvaltningspolitik April 2013.doc

Indstilling
Hovedbestyrelsen drøfter oplægget.
Beslutning
Oplægges udsendes sammen med landmødets program til foreningens medlemmer.
Chefforeningerne orienteres særskilt om oplægget.
Kredsene opfordres til at arbejde videre med oplægget.
En






eventuel presseindsats kan bestå af pressemeddelelse og kontakt til:
P1
Deadline
Danske Kommuner
Landsdækkende dagblade
M.fl
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5. evt.
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