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Referat bestyrelsesmøde i Ledersektionen den 6. 

februar 2018  
 
Til stede: Anders Fløjborg, Jeppe Bülow Sørensen, Helle Christoffersen og 

Charlotte Holmershøj fra sekretariatet 

 

Afbud: Rikke Rødekilde, Rikke Storgaard Toft, Marianne Beck-Hansen, Lene 

Hast Møllegaard, Lene Eli Larsen  

 

Mødet blev indledt uden for dagsordenen med en uformel drøftelse med 

næstformand Niels Christian Barkholt, som er ny politisk ansvarlig. 

Drøftelsen tog udgangspunkt i Ledelseskommissionens anbefalinger og 

hvorledes DS kan spille aktivt ind. 

 

DS2022 vil fremover blive sat fast på dagsordenen på de kvartalsvise 

møder mellem Anders og Niels – og ligesådan på møderne i 

Ledersektionen. 

 

Det blev drøftet om Ledelseskommissionens anbefalinger kunne danne 

baggrund for møder med ledermedlemmer i regionerne, artikler m.v.   

 

 

1. Nyt fra formanden, møde med HB og formand for 

Ledelseskommissionen, leder til Offentlig Ledelse  

Anders gav en kort redegørelse om drøftelserne i Hovedbestyrelsen i 

januar, hvor Allan Søgaard Larsen fra ledelseskommissionen holdt et 

oplæg. 

 

2. Budget 2018 – status og drøftelse af aktiviteter i 2018  

Det blev vedtaget at deltagelse på temedagen og GF i oktober skal være 

gratis. Budgettet rettes i overensstemmelse hermed med tilføjelse af note, 

om hvor der er ændret i budgettet. 

 

3. Orientering om DS 2022 – temadage for nye ledere  

Der afholdes tre temadage for nye ledere i regionerne. Oplægsholder bliver 

erhvervspsykolog Solveig Gjerding Hansen. Indholdet vil fokusere på det 

personlige lederskab, hvordan man passer på sig selv som ny leder m.v. 

det nærmere indhold er endnu ikke aftalt. En vil være en god idé, hvis en 

repræsentants for bestyrelsen deltog i temadagene. 

4.maj region Øst 

22. maj region Syd 

25. maj region Nord 
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Dato 12. februar 2018 
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4. Ledelseskommissionens arbejde – status på arbejdet i 

følgegruppen - intro til dagens oplæg 

Dette punkt blev behandlet under drøftelserne med næstformanden.   

 

5. Generalforsamling den 12. oktober 2018 – hvem genopstiller og 

opdyrkning af kandidater  

Punktet om hvem, der genopstiller, drøftes på næste møde den 8. marts. 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at dyrke nye talenter, der kunne 

have interesse i at arbejde i bestyrelsen. 

 

6. Evt. 

Bestyrelsen tog pænt afsked med Helle Christoffersen, som har valgt at gå 

på pension. Anders overrakte Helle en gave fra bestyrelsen og takkede for 

den store indsats og engagementet i ledersektionens bestyrelse. 

 

 

 

 


