
 

 

 

 

Side 1 

Dagsorden HB-møde          7. november 2022    

 

1. Deltagere 

Niels Ågesen, Christine Brochdorf, Henrik Kruuse, Lone Lyrskov, Rie Perry, Jan Kallestrup, Tom 

Ahmt, Ulrik Andersen, Tim Johnny Hansen, Pernille Halberg Salamon 

Afbud: Eik Møller, Søren Bonde 

 

2. Aktuelt 

• Meddelelser v/formanden 

- Velkommen til Tim Johnny Hansen og Pernille Halberg Salomon 

- Årskonference afholdt d. 30. september med god opbakning 

 

• Aktuelle tendenser og dagsordener 

- Frisættelse - Udmelding fra KL om, af processen er sat på pause under valgkampen 

- Opfølgning på fællesmøde med KL d. 21. september – noget der skal fremhæves? 

- KL har inviteret 30 kommuner til en spørgeskemaundersøgelse af ”medarbejdernes vur-

dering af samspillet med politikerne” 

- Forberedelse til webinar i december - spørgeskemaundersøgelse 

- Valget – hvor er vi? Hvad ved vi om regeringen? Hvad skal vi forberedes os på og for-

holde os til? 

- Andet? 

 

o Niels overbragte meddelelser, og HB drøftede aktuelle emner og dagsordener. 

3. Webinar d. 20. december 

Vi drøfter rammen for webinaret, kommer med idéer til gruppedrøftelsernes forløb, og vender en 

kort spørgeskemaundersøgelse, der kan udsendes på forhånd. 

 
o Niels præsenterede ramme og drejebog for webinaret, og Hovedbestyrelsen drøftede 

webinarets form, relevante oplægsholdere og spørgeskemaet, som det planlægges at 

sende ud forinden. 
o Sekretariatet tager kommentarerne med i det videre arbejde frem mod d. 20. decem-

ber. 

4. KOMDIRs årskonference d. 30. september 



 

 

 

 

Side 2 

Årskonference afholdt med i alt 65 tilmeldte medlemmer, og kun få afbud på dagen. Programmet 

forløb som planlagt, med god og aktiv deltagelse fra medlemmerne. 

 

Hovedbestyrelsen evaluerer dagen, og kommer med forslag og ønsker til ændringer, forbedringer 

og elementer der med fordel kan fastholdes i arbejdet med landsmødet til maj 2023. 

Dette kan omhandle: 

- Program og indhold på dagen 

- Praktik 

- Udleveret materiale 

- Forplejning 

- M.m. 

 

o Årskonferencen blev evalueret, og der var generelt positive tilbagemeldinger ift. pro-

gram, dagens indhold, afvikling m.m. 

o Struktur ift. programmet med en blanding af emner og former (f.eks. paneldebatter 

og workshops) tages op igen ifm. planlægningen af landsmødet. 

5. Landsmøde og generalforsamling 

Det blev d. 30. august drøftet at orientere kredsene om generalforsamlingen, regler for opstilling og 

valg, samt opfordre til at kredsene drøfter kandidatur til formandskabet og hovedbestyrelsen. Der 

er i den forbindelse blevet sendt en mail til kredsformændene, der oplyser om generalforsamlin-

gen, hvilke poster der skal vælges til, og opfordrer til at kandidaturer drøftes i kredsene. Det plan-

lægges, at der også informeres om og opfordres til at stille op, i en julehilsen til december. 

Der gøres opmærksom på, at hovedbestyrelsen jf. vedtægterne er forpligtet til at opstille en for-

mandskandidat. 

 

Det er blevet besluttet at lægge landsmødet og generalforsamlingen i Silkeborg. Arbejdsgruppen er 

i gang og har koordineret møder, og sekretariatet arbejder videre på en ramme for dagen i samar-

bejde med en medarbejder i Silkeborg. 

I planlægningen af landsmødet må hovedbestyrelsen gerne allerede nu overveje og komme med 

indspark til: 

 

1. Program, tema og indhold på landmødet 

Hovedbestyrelsen skal drøfte, hvilke emner, temaer eller oplæg, det ville være relevant at sætte 

spot på. Skal vi mødes om et samlet tema? Hvad skal det være? Eller er der flere spor, som kunne 

være vigtige at behandle på landsmødet? 

 



 

 

 

 

Side 3 

2. Indstillinger og forslag til generalforsamlingen 

Såfremt hovedbestyrelsen har forslag eller overvejelser til driften af foreningen, som skal diskute-

res på generalforsamlingen, skal sådanne forslag være indsendt til sekretariatet senest 4 uger før 

(d. 13. april). 

 

3. Hovedbestyrelsens beretning 

Til generalforsamlingen præsenteres en beretning om foreningens arbejde. Her har kredsformæn-

dene tidligere indsendt et par linjer fra deres kredsarbejder – det må de meget gerne bidrage med 

igen. Såfremt Hovedbestyrelsen har forslag, ideer og elementer, de mener der skal lægges vægt på, 

kan det også drøftes. 

 

o Det kommende landsmøde i Silkeborg blev drøftet. 

o Programmet blev drøftet indledningsvist, ift. om vi har ét centralt tema, eller som til 

årskonferencen skal tage flere forskellige emner op. 

o Der var enighed om at tænke den nye regering ind i programmet. 

o Ift. årsberetning: Sekretariatet udarbejder et udkast og kredsene kommer med bidrag. 

o Ift. kandidaturer til foreningens poster: Kredsene er orienteret, og drøftelserne er i 

gang. HB forventer at sende en mere generel orientering ud til medlemmerne, evt. 

som del af julehilsenen. 

6. Kalender 

07/11 2022  HB-møde (virtuelt) 

20/12 2022  Webinar 

1/2 2022  Fællesmøde mellem KOMDIR og KL 

7/2 2022  HB-møde (virtuelt) 

?/3 2022  Webinar 

18/4 2022  HB-møde 

11- 

12/5 2022  Landsmøde og generalforsamling 

7. Eventuelt 


