
 
 
 
 

Side 1 

Referat Generalforsamling 2021         7. maj 2021    
 

1. Valg af dirigent  

Hovedbestyrelsen foreslog, at Kommunaldirektør Jan Kallestrup blev valgt som dirigent, hvilket 
generalforsamlingen bakkede op om. 

 

Dirigenten fastslog efterfølgende, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til 
foreningens vedtægter. 

Dirigenten redegjorde for rammerne ifm. den virtuelle generalforsamling – herunder muligheden 
for afstemning, når ønsket, ellers stiltiende accept. 

 

2. Formandens beretning 

Formanden indledte sin beretning med at konkludere, at kommunernes rolle i danskernes liv og 
det danske samfund kun er blevet tydeligere i løbet af de seneste to år og at vi med kommunernes 
indsats under krisen har opbygget en kapital, vi nu kan trække på. Formanden fortalte, at 
foreningen oplever en stor interesse for samarbejde og inddragelse fra både statslige aktører, KL og 
kollegaerne i paraplyen.  

Formanden fortalte om arbejdet med KOMDIRs tre indsatsområder – herunder samarbejdet med 
Mandag Morgen om styrket demokratisk dialog, der blev præsenteret på landsmødet, og 
samarbejdet med tidligere ledelsesambassadør, Jette Runchel, om sammenhæng på tværs af det 
offentlige og i egne kommuner.  

Formanden understregede, at der fortsat ligger et vigtigt arbejde med de tre indsatsområder – og 
herudover fremhævede formanden også arbejdet med Komponent som et vigtigt område for den 
kommende bestyrelse.  

KOMDIRs dobbeltrolle blev igen påpeget og formanden understregede betydning af kredsarbejdet 
og af nye rum til erfaringsudveksling – herunder webinarer. I forlængelse heraf udtrykte 
formanden også ønske om at undersøge medlemmernes forventninger og ønsker til forskellige 
tiltag. 

 

3. Regnskab og budget 

Regnskaberne for 2019 og 2020 blev godkendt. 

Budgettet for 2021 og 2022 blev godkendt. 

 



 
 
 
 

Side 2 

4. Indkomne forslag 

Det tages til efterretning, at der ikke er indkommet nogle forslag. 

 

5. Valg af formand 

Hovedbestyrelsen havde indstillet Kommunaldirektør Niels Ågesen som kandidat til 
formandsposten og hovedbestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen.  

Niels Ågesen blev dermed valgt som formand for perioden 2021-2023. 

 

6. Valg af næstformand 

Hovedbestyrelsen havde indstillet Kommunaldirektør Eik Møller som kandidat til 
næstformandsposten og hovedbestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen.  

Eik Møller blev dermed valgt som næstformand for perioden 2021-2023. 

7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Dirigenten indledte med at fastslå, at de fem kredsformænd i henhold til vedtægterne er fødte 
medlemmer af Hovedbestyrelsen.  

Dirigenten informerede om, at Kreds Hovedstaden i overensstemmelse med §11, stk. 4 i 
foreningens vedtægter, har udpeget Christine Brochdorf, Egedal Kommune, til at indtræde i Eik 
Møllers formandsplads i Hovedbestyrelsen. 

 

5 kandidater havde meldt deres kandidatur til valget af 5 medlemmer til hovedbestyrelsen 

• Lars Svenningsen, Nyborg Kommune, indstillet af Kreds Syddanmark 
• Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune, indstillet af Kreds Midtjylland 
• Rie Perry, Næstved Kommune, indstillet af Kreds Sjælland  
• Stine Johansen, Helsingør Kommune, indstillet af Kreds Hovedstaden 
• Tommy Christiansen, Hjørring Kommune, indstillet af Kreds Nordjylland 

Alle 5 kandidater blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Dermed består Hovedbestyrelsen for perioden 2021-2023 af: 

• Niels Ågesen, Kreds Syddanmark 
• Eik Møller, Kreds Hovedstaden 
• Christine Brochdorf, Kreds Hovedstaden 
• Claus Thykjær, Kreds Sjælland 
• Henrik Kruuse, Kreds Nordjylland 
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• Jan Kallestrup, Kreds Midtjylland 
• Willy Feddersen, Kreds Syddanmark 
• Lars Svenningsen, Kreds Syddanmark 
• Lone Lyrskov, Kreds Midtjylland 
• Rie Perry, Kreds Sjælland  
• Stine Johansen, Kreds Hovedstaden 
• Tommy Christiansen, Kreds Nordjylland 

 

5 kandidater havde meldt deres kandidatur til valget af suppleanter til Hovedbestyrelsen og alle 5 
kandidater blev godkendt. 

Der var enighed på Generalforsamlingen om, at såfremt et medlem af Hovedbestyrelsen udtræder 
i løbet af bestyrelsesperioden, vil det som udgangspunkt være suppleanten fra den samme kreds, 
der træder ind i bestyrelsen. Såfremt suppleanten fra samme kreds allerede er indtrådt i 
bestyrelsen, vil suppleanter indtræde efter rækkefølge. Rækkefølgen blev bestemt ved lodtrækning 
på Generalforsamlingen: 

• Tim Hansen, Sønderborg Kommune, indstillet af Kreds Syddanmark 
• Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune, indstillet af Kreds Sjælland 
• Henning Haahr, Odder Kommune, indstillet af Kreds Midtjylland 
• Ulrik Andersen, Thisted Kommune, indstillet af Kreds Nordjylland 
• Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune, indstillet af Kreds Hovedstaden  

 

8. Valg af revisor 

Hovedbestyrelsen foreslog, at den nuværende revisor, Deloitte, også vælges for den næste periode.  

Generalforsamlingen godkendte Hovedbestyrelsens forslag. 
 

9. Fastsættelse af medlemskontingent 

Hovedbestyrelsen foreslog, at det nuværende medlemskontingent på 6.000 kroner pr. år, som blev 
fastsat på KOMDIRs generalforsamling den 6. maj 2011, også blev gældende for den næste periode. 

Generalforsamlingen godkendte Hovedbestyrelsens forslag. 
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10. Eventuelt 

Jan Kallestrup redegjorde for den nye aftale om Strategisk Byledelse, som også er omtalt i den 
skriftlige beretning. Medlemmer, der ønsker at vide mere om aftalen, opfordres til at kontakte Jan 
Kallestrup. 

Niels Ågesen sluttede Generalforsamlingen af med at takke - på vegne af ham selv og Eik Møller - 
for genvalg til formandsskabet.  

Herudover takkede Niels Ågesen ligeledes de medlemmer, der er udtrådt af bestyrelsen:  
Steen Vinderslev, Per Røner samt Lars Holte. 

 
 


	1. Valg af dirigent
	2. Formandens beretning
	3. Regnskab og budget
	4. Indkomne forslag
	5. Valg af formand
	6. Valg af næstformand
	7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
	8. Valg af revisor
	9. Fastsættelse af medlemskontingent
	10. Eventuelt

