
 

 

23.03.2021 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 23.03.21 
Deltagere: Lars T. Jensen, Søren Romar, Jette Sølvhøj, Per Heinecke, Mads Edwards, An-

ders Nørgaard, Michael H. Knudsen  

Afbud: Peter Lavdal, Per Heinecke 

Fra Sekretariatet: Karin R. Riddermann, Kirstine B. Storgaard (referent) 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af sidste referat. 

Godkendt. 

 

3. Valg af referent – Kirstine fra Dit Sekretariat tager referat 

Vedtaget. 

  

4. Kort runde siden sidst 

Lars stopper i bestyrelsen og han redegjorde for overgangsperioden mellem sin nu-

værende ansættelse og det nye job i forhold til en periode med dobbeltansvar. 

Der var enighed om, at det giver god mening at Lars sidder med ved bestyrelsesmø-

derne frem mod repræsentantskabsmødet. 

 

Kontingentbetalinger: 5 medlemmer har ikke betalt. Der fremsendes en rykker inden 

påske.  

 

Regnskabsmateriale: Det er besluttet at det fysiske regnskabsmateriale der findes 

og pt. ligger hos Lindevangen overflyttes til sekretariatet, som dermed overtager op-

gaven med opbevaring jf. reglerne om opbevaring i fem år. 

 

Lars fortalte, at de har modtaget en meddelelse fra Aalborg Kommune vedr. at der 

ikke sendes borgere udenfor kommunen.  

Michael fortalte, at der fra Københavns Kommune har været en lignende udmelding. 

 

Flere har også oplevet, at kommunen opfordrer borgere til at tage kviklån. 

 

Søren opfordrede til at skrive til bestyrelsen med den slags sager / eksempler, så 

bestyrelsen kan samle op og tage det med videre hos relevante parter. 

 

5. Opfølgning på ledernetværksmødet d. 11.03.21 

Der var enighed om, at det et godt arrangement.  

Der er blevet rundsendt særskilt referat til bestyrelse og en kort opsummering til Le-

dernetværket. 

 



6. Vedtægter 

 

- Status på de nye vedtægter 

Udvalget er i gang med at se på materialet med de ændringer der kom efter Le-

dernetværket og vender tilbage med opdateret udgave. 

 

- Fra Peter Lavdal: i §4 stk. 2 beskrevet at der nedsættes et medarbejdernetværk. 

Jeg er blevet i tvivl om der skal tilføjes et ”kan” der at der nedsættes et medar-

bejdernetværk.  

 

Der var diskussion om hvorvidt der skal stå KAN i stedet for SKAL.  

Det skal signalere at man gerne vil det, men ingen kan jo tvinges til at gøre no-

get. Når der står SKAL er bestyrelsen forpligtet til at nedsætte et udvalg.  

Det bør overvejes om punktet i stedet for at være nævnt i vedtægterne skal med 

under en handleplan, for at forhindre, at der ikke kommer noget med som for-

eningen / bestyrelsen ikke kan leve op til. 

 

Anders påpegede, at et SKAL kan afholde medarbejdere fra at stille op. 

 

Efter diskussion var der enighed om, at bestyrelsen ønsker at ændre SKAL til 

KAN eller fjerne punktet fra vedtægterne og i stedet tilføje det til en handleplan. 

 

- Juristgennemgang af vedtægter 

Det blev besluttet, at sekretariatet undersøger kontakt til jurist og vender til-

bage.  

 

- Tidsplan 

Når vedtægtsgruppen vender tilbage med udkast sørger sekretariatet for at 

sende det videre til en jurist og herefter drøftes det i bestyrelsen. 

 

7. Repræsentantskabsmøde d. 20.05.21  

Planlægning af dette møde. 

Der er deadline for endelig aflysning hos Severin 4 uger før afvikling.  

Det blev besluttet, at afvente udviklingen inden en endelig beslutning og afvikling 

fysisk eller online. 

 

Bestyrelseskandidater: Hvordan sikrer vi at der er nogen der stiller op?  

Lars er ude qua sit jobskifte. 

Søren er i tvivl om sit engagement, men ønsker i hvert fald ikke at være formand. 

Jette er afklaret i forhold til, at hun ikke ønsker at forsætte 

Mads vil gerne forsætte 

Anders ønsker ikke at forsætte. 

Michael vil gerne forsætte. 

Peter vil gerne forsætte 

 

Både Jette og Lars meddelte, at de henstiller til, at deres organisationer forsat skal 

være repræsenteret i bestyrelsen. 

 

Det blev besluttet, at der skal rundsendes mails vedr. kandidatur til bestyrelsen til 

netværket, der fortæller om bestyrelsesarbejdet. 

 



Det blev aftalt, at sekretariatet skal rundsende mail med opfordring til at få valgt og 

indsende navn og kontaktinfo på medarbejderrepræsentanter.  

Det rundsendes evt. sammen med info om bestyrelsesarbejdet. 

 

Det skal afklares hvordan mandater gives og indmeldes. 

Jette påpegede vigtigheden af, at der er styr på navne i fasen med etableringen af 

foreningen. 

Det blev aftalt, at der sættes en deadline 1. maj for at melde navne på ledere og 

medarbejderrepræsentanter ind. Herefter ringer sekretariatet rundt til dem der ikke 

har meldt noget ind. 

 

8. Bjarne Frøslee Ibsen bog: Vold på arbejdet 

Skal vi købe den – Vi er lidt bundet af gammel aftale? 

Vejledende pris er 250,- (inkl. moms) 

 

Det blev besluttet, at det afklares med Lederforeningen hvor mange der har købt. 

Herefter besluttes det hvor mange vi køber og om hvordan de afsættes. 

  

9. Dato for næste bestyrelsesmøde: 13. april kl. 10 – 12. 

Sekretariatet rundsender mødeindkaldelse. 

 

10. Eventuelt 

Jette orienterede om arbejdet vedr. kort præsentation i forlængelse ag rapport vedr. 

boformer i Danmark. 

Der er godt gang i vaccination af både beboere og medarbejdere over hele landet.  

 


