Hovedbestyrelsesmøde
14. september 2020
Sted:
Skype
Deltagere:
Eddie Dydensborg, formand, Esbjerg Kommune
Claus Brandt, Region Midtjylland, Holstebro Kommune
Jette Møberg, Region Hovedstaden Allerød Kommune
Jens Davidsen, Region Nordjylland, Brønderslev Kommune
Lene Østergaard Lunde, Region Sjælland, Køge Kommune
Søren Lorenzen, Region Syddanmark, Aabenraa Kommune
Signe Breintoft, sekretær, Esbjerg Kommune

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesseminar 2020
Godkendt. Uploades på hjemmesiden.
2. Opfølgning på afholdelse af Årsmøde 2020
Pt. er der 119 tilmeldte, inklusiv eksterne samarbejdspartnere.
Inden den 19. september skulle det afklares om bestyrelsen ville afholde Årsmødet i
lokalerne på Frederiksberg.
Bestyrelsen besluttede, at de vil afholde arrangement virtuelt, grundet COVID-19
situationen og de nyeste smittetal. Vi fastholder datoen den 19. november 2020. I
samarbejde med COK, er vi nu i gang med at omlægge arrangementet.
Oplægsholderne har haft forskellige holdninger til et video-arrangement. Nogle
ønsker ikke at blive optaget, men vil gerne live streame. Andre vil gerne optage klip,
foreningens medlemmer efterfølgende kan se. Begge dele bliver en mulighed.
Eddie formulerer et nyhedsbrev som sendes ud til alle medlemmerne.
Bestyrelsen besluttede at ØDF dækker udgiften til arrangementet, så deltagelsen for
medlemmerne er gratis.
3. Samarbejde med KL – Kompetenceudviklingsforløb
Bestyrelsen deltager pt i et projekt i samarbejde med KL omkring oprettelse af et
kompetenceudviklingsforløb. Senest har Eddie, Søren og Jette deltaget i et møde
med KL, her foretog de en brainstorm om temaer der er svære at takle. Formålet er
at ØDF skal bidrage hvor det skaber værdi.
KL’s beslutningsreferat er sendt til bestyrelsen. KLK vil formulere et forslag til et
fælles kompetenceforløb, kredsene kan diskutere dem i løbet af foråret. Så kan
forløbet starte til efteråret 2021.
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4. Status på ledelsesseminar – Helhedsorienteret ledelse og økonomistyring
- Samarbejde på tværs af Chefforeninger
Seminaret var oprindeligt planlagt til afholdelse den 17. december, men i samråd
med COK og VIVE flyttes arrangementet til foråret 2021 (sandsynligvis februar
måned).
Udkast til rammeprogram sendes til orientering og kommentering i hovedbestyrelsen.
Opbakning til at arbejde videre med planlægningen.
Signe undersøger, hvem der overtager posterne som formand i de to andre
chefforeninger, der skal indgå som medarrangører af konferencen. Eddie kontakter
disse.
5. KL – Råderumskonferencen
KL ville gerne have ØDF til at hjælpe med at skabe opmærksomhed om konferencen
som afholdes 5. november.
Bestyrelsen vil normalt gerne hjælpe, men synes ikke at det var en god ide, når vi
selv lige har aflyst vores eget fysiske arrangement.
6. Status på banker
ØDF’s formue var indtil i sommers fordel i 3 banker. Men vi har som forening, ikke en
større formue stående end at vi økonomisk er dækket ind ved at nøjes med at have
to. Vi har derfor nu følgende to banker:
- Sydbank
- Danske Bank
7. Generalforsamling
Foreløbig dagsorden sendes ud til Bestyrelsen til orientering.
Dagsordenen sendes ud sammen med invitationen til Generalforsamlingen samt,
programmet til det virtuelle ØDF Årsmøde.
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