
 
 

Generalforsamling 2019 
 
Fredag den 3. maj 2019, kl. 12.00 – 12.45. 
Konventum, Helsingør 
 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
Hovedbestyrelsen foreslår, at Kommunaldirektør Per Røner vælges som 
dirigent. 
 
Per Røner blev valgt 

 
2. Formandens beretning. 

Formanden trak udvalgte perspektiver frem fra den skriftlige beretning.  
 
Formanden nævnte at det har været et bevidst valg, at fortsætte med at nedtone 
foreningens medieeksponering og fokusere på arbejdet på de ’indre’ linjer’. 
Herunder et styrket samarbejde med KL og relevante ministre og ministerier.   
 
Der har været arbejdet videre med det forvaltningspolitiske spor og der er i denne 
forbindelse udgivet debatoplægget ’4 pejlemærker for en sammenhængende 
offentlig sektor’. Der opfordres til, at oplægget bruges i lokale diskussioner, til 
debat om konkret ledelsespraksis og som indspil til debat om sammenhængen i 
den offentlige sektor.  
 
Kommunaldirektørens rolle er et af de temaer Hovedbestyrelsen har haft fokus 
på, men som der fortsat kan arbejdes med. Både i forhold til den 
ledelsesmæssige rolle og i sammenhæng med samspillet med politikerne. Det er 
en rolle med stor kompleksitet og stor forskellighed grundet lokale vilkår i de 
enkelte kommuner.  
 
Formanden rettede en varm tak til foreningens samarbejdspartnere og til alle de 
medlemmer, der deltager aktivt i arbejdsgrupper og debatter. Hovedbestyrelsen 
har været meget opmærksom på de sammenhænge, som foreningen indgår i og 
formanden fremhævede.  
  
Til slut takkede Henrik Kolind for de fire år som formand. Vi har haft en god 
periode og det er positivt, at vi som forening gør en forskel og bidrager til 
udviklingen af den forvaltningspolitiske dagsorden. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 



 
3. Regnskabsaflæggelse for 2017 og 2018 – se beretning. 

Godkendelse af budget for 2018 og 2019 – se beretning. 
 
Regnskaberne for 2017 og 2018 blev godkendt. Budgetterne for 2018 og 2019 
blev ligeledes godkendt.  
 

 
4. Indkomne forslag 

a) Forslag fra hovedbestyrelsen om ændring af vedtægterne (§ 11, stk. 3), 
således at Kredsgeneralforsamlingerne kan afholdes uden for kredsens 
geografiske område og inden 1. april i år med ulige årstal. Dette for at sikre en 
fleksibilitet for at afholde generalforsamlingen i tilknytning til øvrige møder, hvor 
kredsens medlemmer deltager i forvejen. Herigennem bliver der bedre grundlag 
for at sikre den størst mulige repræsentation for foreningens medlemmer. 
 
Den foreslåede ændring af vedtægterne blev godkendt.  

 
5. Valg af formand 

Hovedbestyrelsen indstiller Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle 
Kommune som kandidat til formandsposten. 
 
Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt af generelforsamlingen og Niels 
Ågesen blev valgt som formand for perioden 2019-2021 
 

6. Valg af 1 næstformand 
Hovedbestyrelsen indstiller Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup 
Kommune som kandidat til næstformandsposten. 
 
Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen, og Eik 
Møller blev valgt som næstformand for perioden 2019-2021 
 
 

7. Valg af 5 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter 
a. Hovedbestyrelsen indstiller følgende kandidater til hovedbestyrelsen: 

Kommunaldirektør Rie Perry, Næstved Kommune 
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg Kommune 
Kommunaldirektør Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune 
Kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring Kommune 
Kommunaldirektør Lars Holte, Høje-Taastrup Kommune 
Kommunaldirektør Stine Johansen, Helsingør Kommune 
 
 

b. Som suppleanter: 
Kommunaldirektør Tim Jeppesen, Kerteminde Kommune 
Kommunaldirektør Henning Haahr, Odder Kommune 
Kommunaldirektør Ulrik Andersen, Thisted Kommune 
Kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune, 



 
Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen, Ishøj Kommune 
 
De fem foreslåede kandidater til Hovedbestyrelsen samt de tre foreslåede 
suppleanter blev godkendt af generalforsamlingen og er valgt for perioden 2019-
2021 
 

8. Valg af revisor 
Hovedbestyrelsen foreslår, at den nuværende revisor, Deloitte, også vælges for 
den næste periode. 
 
Deloitte blev valgt som revisor.  
 

 
9. Fastsættelse af medlemskontingent 

Hovedbestyrelsen foreslår, at det nuværende medlemskontingent på 6.000 kr. pr. 
år, som blev på fastsat på KOMDIR's generalforsamling den 6. maj 2011 også 
bliver gældende for den næste periode. 
 
Forslaget om fastsættelse af medlemskontingentet til 6.000 kr. pr. år blev 
godkendt 

 

10. Eventuelt 
Den ny formand takkede for valget. 
 


