
 
 
 
 

Side 1 

Referat HB-møde             2. marts 2021    
 

DELTAGERE (digitalt) 

Niels Ågesen, Eik Møller, Henrik Kruse, Jan Kallestrup, Lars Svenningsen, Per Røner, Rie Perry, Stine 
Johansen, Tommy Christiansen, Willy Feddersen 

Afbud: Lone Lyrskov, Lars Holte 

 

0. MEDDELELSER  

• Siden sidst  
o HB drøftede det forudgående møde med KL’s direktion 
o Formanden redegjorde for formandsskabets møder med departementschefer Peter Mørch og 

Jens Brøchner 
o Formanden informerede om afskedsarrangement for den afgående ledelsesambassadør, Jette 

Runchel, samt tiltrædelsen af den kommende ledelsesambassadør.  
o Kredsformændene informerede om afholdte og kommende kreds-generalforsamlinger  

 

1. REGNSKAB 2020 

Formanden redegjorde for regnskabet samt bemærkninger i revisionsprotokollatet, hvorefter HB godkendte 
regnskabet 

 

2. BUDGET 2021 og 2022 

Formanden fremlagde budget for 2021 og 2022, der efterfølgende blev godkendt med enkelte forbehold: 

I budget 2021 fjernes indtægten ved egenbetaling for landsmødet, da HB ønsker at give alle medlemmer 
mulighed for at deltage i gratis. Samtidig nedjusteres udgiften til landsmødet på baggrund af beslutningen 
om at gå fra fysisk til virtuelt landsmøde.  

HB ønsker på næste møde at drøfte budgetposten internationalt samarbejde og hvordan dette prioriteres i 
de kommende år. 

 

 

3. UNDERSØGELSE AF DEMOKRATISK DIALOG 

Formanden gav status på samarbejdet med Mandag Morgen. De kvantitative og kvalitative interviews er 
gennemført og næste skridt er analysearbejde samt workshop med udvalgte kommunaldirektører. Der 
arbejdes fortsat hen imod en præsentation ifm. landsmødet. 



 
 
 
 

Side 2 

 

4. GENERALFORSAMLING 2021 

Formanden informerede om, at der som aftalt på seneste HB-møde, er sendt mail ud til kredsformændene 
med opfordring til at komme med indstillinger senest 8/4.  

HB drøftede herefter processen omkring og indholdet i beretningen.  

Der er enighed om, at Sekretariatet skriver et bud på beretning på baggrund af input fra HB samt at de 
enkelte kredsformænd sender et par linjer til Sekretariatet vedr. deres respektive kredse.  

 

5. Landsmøde 2021 

Sekretariatet fremlagde de foreløbige planer for landsmødet og Generalforsamlingen. På baggrund heraf 
besluttede HB, at der skal være tale om et digitalt landsmøde/generalforsamling og at de to arrangementer 
fortsat skal afholdes henover to dage: Landsmøde den 6/5 og Generalforsamling om formiddagen den 7/5 

 

6. Mødekalender 

2021 

• Torsdag 8. april  HB-møde (digitalt) 
• Onsdag 5. maj:  HB-møde (digitalt) 
• Torsdag/fredag 6-7. maj: Landsmøde og Generalforsamling (digitalt) 

 

HB har i forlængelse af punktet bedt Sekretariatet om datoer for resten af året – herunder datoer for et 
seminar for den tiltrædende bestyrelse. 

 

7. Eventuelt 

HB sagde tak og farvel til Per Røner, der deltog i sit sidste HB-møde 
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