
 

1. 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Leder- mellemledersektionen 
Socialpædagogerne Østjylland 

Tirsdag den 21. januar 2020 
 

Til stede: Gert Landergren Due, Tina Naldal, Lene Koba, Grete Kold Jørgensen 

 

Afbud fra: Jacob Thiesen, Anne Fynboe Madsen, Vivi Storm Skou, Bitten Tobberup 

 

Referent: Jette Boel 

 

 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
 

2. Behandlings- og beslutningspunkter 
 

2.1. Evaluering af åbent bestyrelsesmøde og efterfølgende medlemsarrangement den 

12. november 2019 

 

Begge arrangementer var rigtig gode, og det tyder på, at koblingen med et åbent 

bestyrelsesmøde og et relevant foredrag efterfølgende er en god kobling. 

 

2.2. Generalforsamling i leder- mellemledersektionen den 30. marts 

Vi har en generalforsamling uden valg, men med de øvrige vedtægtsbestemte punkter på 

dagsordenen. 

 

Input til oplæg: Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 

Plan B: Benny Andersen 

 

Forslag til tidsplan: Starte med foredrag, derefter dagsorden. 

Måske slå åbent bestyrelsesmøde sammen med generalforsamlingen. 

 

2.3. Fælles lederkonference med kreds Midt- og Vestjylland den 9. september 

 

Forslag til oplæg: 

Morten Münster – kendt for bogen: Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag. 

Anette Prehn – kendt for bogen: Hjernesmart 

 

Eller noget helt andet: 

”Mads og monopolet” med de forskellige styrelser som deltagere. Ledere leverer caches. 

 

Gert taler med formanden for kreds Midt- og Vestjylland om vores forslag. 

 

2.4. Status på kredsens politiske indsatsområder 

 

Gert gave en status på de politiske indsatsområder. Bestyrelsen gave tilbagemeldinger og 

kommentarer til såvel kommunikationsdelen som til kredsen ud på arbejdspladserne. 

 

Til idekataloget: Fremhæve professionel stolthed – måske overskriften kan ændres til 

professionens professionalitet. 



 

2. 
 

Til spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsen finder temaerne interessante: JA. 

Husk at man altid kan få et formøde forud for et besøg, hvor man kan lave 

forventningsafstemning.  

 

 

3. Orienteringspunkter 

 
3.1. Lederlandsudvalget 

 

Vi har ikke noget nyt. 

 

3.2. Presse og politik 

 

Gert orienterede om den såkaldte balanceplan som Aarhus Kommune har præsenteret. Planen 

betyder, at der skal spares 140 mio. kr. socialområdet. 

 

Gert orienterede ganske kort om Regionens udfordringer i forhold til påbud på nogle af de 

mest specialiserede tilbud til voksne med handicap. 

 

 

4. Eventuelt 
 

Intet. 


