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

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesseminar 2020
Godkendt. Uploades på hjemmesiden.
2. Status og program for Årsmøde 2020
Taget situationen i betragtning, er bestyrelsen enige om, at det var det rigtige valg,
at Årsmødet blev omlagt til et digitalt arrangement.
Anne fra COK har hentet et tilbud om afholdelse af digitalt Årsmøde – ca. kr. 40.000
- 50.000. Årsmødet bliver formodentlig nærmere et arrangement, der streames, end
et møde hvor medlemmerne aktivt kan deltage. Vi forventer at modtage det endelige
program i løbet af den næste uge.
Muligheden for at hovedbestyrelsen deltager på dagen (den 19. november), blev
drøftet. Det er ikke et krav, men en mulighed. Et publikum ville være med til at
skabe en god stemningen i studiet. Bestyrelsen kan også se hvordan et digitalt
Årsmøde afholdes, for eventuelt at kunne genbesøge muligheden for virtuelle
arrangementer på et senere tidspunkt.
Årsmødet afsluttes kort før kl. 12.00, vi går direkte over til Generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning; Eddie er i gang med at skrive beretningen, den sendes ud til
Hovedbestyrelsen i løbet af de næste par dage.
Der er ikke indkommet nogle forslag til dagsordenen til Generalforsamlingen. Den
endelige dagsorden sendes ud sammen med det nye program for Årsmødet.
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3. Orientering – Godkendt regnskab
Ingen kommentarer.
Forslag – en af medlemmerne i hovedbestyrelsen, der deltager fysisk til Årsmødet,
præsenterer regnskabet til Generalforsamlingen.
4. ØDF – Pladser
Genbesøges i foråret.
5. Opfølgning på videns portal Jette og Lene
Genbesøges i foråret.
6. Styring på tværs - mulig konference på tværs af chefforeningerne
Planlægning af en fælles konference om tværgående ledelse og økonomistyring (ny
hovedlov) har været drøftet med relevante chefforeninger. Der er positive
tilkendegivelser fra begge chefforeninger, men grundet covid-19 udskydes den
påtænkte konference. Den ene chefforening har foreslået, at der kan tilrettelægges
regionale arrangementer på kredsniveau. De enkelte kredse kan vælge at udnytte
denne mulighed i foråret 2021, under indtryk af udviklingen i smittetrykket m.v.
Dette afgøres af kredsformændene, der selv står for videre dialog med de andre
chefforeninger i kredsen.
7. Opdateret Kedes bestyrelserne
Kreds 1, 3 og 5 er på valg i år. Der har ikke været en udskiftning.
8. Eventuelt
Der vil blive udsendt en doodle for at fastlægge tidspunktet for et kommende
døgnseminar for hovedbestyrelsen – sandsynligvis i København. Der arbejdes med
nogle mulige datoer i slutningen af februar.
På seminaret genbesøges punkterne; ØDF-pladser og Videns portalen.

Økonomidirektørforeningen, Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg
E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 72364839 - Hjemmeside: www.oedf.dk

