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Referat fra 
Hovedbestyrelsesmøde 

 
 
 

Dato: 22. juni 2018  
 
Tid: Kl. 12.00 – 13.00 
  
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 
Deltagere: Niels Ågesen, Lars Svenningsen, Lars Møller, Steen Vinderslev, Per Røner, 

Henrik Kruse, Lars Holte, Eik Møller, Henrik Kolind 
 

Afbud: Jan Kallestrup, Rie Perry, Tommy Christiansen 

Punkter: 
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1. Meddelelser 

a. Orientering fra formanden: 
- Nyt fra Ledelseskommissionen 

 
Ingen bilag. 
 
 
Indstilling  
Til orientering og drøftelse. 
 
 
Beslutning 
Til orientering. 
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2. Debatoplæg ny forvaltningspolitik 

På sidste møde i Hovedbestyrelsen blev et nyt forvaltningspolitisk oplæg drøftet. 
Oplægget skal bidrage ind i debatten om ledelseskommissionens anbefalinger og 
sammenhængsreformen, når den kommer. 
 
I starten af maj lod Lars Holte, Eik Møller, Niels Ågesen og Steen Vinderslev sig 
interviewe af Søs Marie Serup og Frank Laybourn fra BySERUP, som på den baggrund 
har udarbejdet et oplæg. Efterfølgende er det kommenteret af gruppen og formanden og 
er justeret bl.a. i forhold til at få tydeliggjort det forvaltningspolitiske ophæng. 
 
Bilag 
Opdateret version af forvaltningspolitisk oplæg. 
 
Indstilling 

1. Oplægget forelægges til drøftelse. 

Herunder om det kan give værdi til oplægget, hvis der som i det tidligere 
forvaltningspolitisk oplæg, er nogle handlingsorienterede anbefalinger fra foreningen 
som opsamling på hvert afsnit. 

2. Relevante materialer, der skal produceres i tilknytning til det forvaltningspolitiske 
oplæg. 

Beslutning 
Oplægget blev godkendt i sin hovedstruktur. På mødet fremkom en række bemærk-
ninger som Eik Møller indarbejder i sit reviderede skriv. Oplægget sendes nu til høring i 
de 5 kredse, bestyrelserne i de øvrige chefforeninger samt KL. Der sigtes mod at have et 
endelig oplæg i slutningen af august som er Komdirs aktuelle bidrag til den 
forvaltningspolitiske diskussion. HB udtrykte stor anerkendelse af arbejdet med skriftet. 
Sekretariatet sender det reviderede oplæg i høring 
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3. Landsmøde 2019 

Der skal træffes beslutning om følgende i forhold til afholdelse af Landsmødet 2019: 
- Tema for Landsmødet 
- Dato for afholdelse 
- Sted for afholdelse 

 
Formanden foreslår, at Landsmødet 2019 afholdes den 2.–3. maj/9.-10. maj i Helsingør 
på Hotel Marienlyst. 
 
Drøftelse af tema for landsmødet 2019. 
 
 
Bilag 
Ingen bilag 
 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til drøftelse.  
 
 
Beslutning 
Landsmødet holdes den 2. – 3. maj 2019 i Helsingør. Eik Møller og Henrik Kolind har 
lead på at udvikle et aktuelt program. HB drøftede en række temaer: 
ledelseskommission, ledelsesudvikling, nyt demokrati, udvikling af nærområder m.v., 
som medtages i arbejdet. 
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4. Mødeplan for 2019 

Der skal træffes beslutning om mødeplan for 2019. 
 
Udgangspunktet for mødeplan for 2019 er at møderne ligger i forlængelse af K98 
møderne. 
 
Med udgangspunkt i mødeplanen for K98 fra KL foreslår, Sekretariatet følgende 
mødeplan for 2019. 
 

- Onsdag den 27. februar, kl. 13.00 – 15.00 Fællesmøde med KL’s direktion 
- Tirsdag den 30. april, kl. 13.00 – 15.00 
- Onsdag den 28. august, kl. 13.00 – 15.00 
- Tirsdag den 17. september, kl. 13.00 – 15.00 – Fællesmøde med KL’s direktion 

 
Sekretariatet afventer afklaring på dato for fællesmøder mellem KL’s direktion og 
Hovedbestyrelsen. 
 
Bilag 
Ingen. 
 
 
Indstilling 
Til drøftelse.  
 
 
Beslutning 
Godkendt - der regnes ikke med et møde i forbindelse med Landsmødet. 
 
Når dato for fællesmøder med KL’s direktion er afklaret, sendes en endelig mødeplan for 
2019 ud til HB. 
 
Disse datoer er nu afklaret og indskrevet foroven i listen. 
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5. Næste møde 
Næste møde afholdes den 18. september med følgende tidsplan: 

- kl. 10.00 – 12.00 alm. HB møde 
kl. 12.00 – 13.00 Frokost 
kl. 13.00 – 15.00 møde med KL’s direktion 

 
Drøftelse af kommende emner til dagsordenen, samt ønske til punkter for mødet med 
KL’s direktion. 
 
 
Bilag 
Ingen. 
 
 
Indstilling 
Til drøftelse. 
 
 
Beslutning 
Til orientering. 
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6. Eventuelt 

Formanden fortalte om møde med vores Svenske søsterorganisation i Malmø den 21. 
august. Per Røner, Niels Aagesen og Henrik Kruse meddelte deres interesse i at deltage. 
Formanden giver mødeindkaldelse til Per som har lead på opgaven på HB’s vegne. 
 
Formanden nævnte i slutningen af mødet, at han stopper med landsmødet som HB 
medlem – og herefter fortsætter som menigt medlem. Det er op til HB at tilrettelægge 
proces med valg af formand og næstformand på næste landsmøde. Formanden nævnte 
at det ligger i kortene at det er en kommunaldirektør fra Jylland eller Fyn som står for 
tur, jævnfør tidligere aftaler om vedtægter og udpegninger 
 
Bilag 
Ingen. 
 
 
 
 


