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Referat for bestyrelsesmøde nr. 22 den 21. august 2019 kl. 15.00 på 
Rundskuedagen, Dannebrogsgade 44, 1660 København V. 
 

Dagsorden: 
   

0.  Evaluering af de afholdte møder med Koncernservice og forvaltningen omkring det nye 
økonomisystem Kvantum og udfordringer i samarbejdet med KS. Har vi fået afklaret alle 
problematikker eller hvad mangler der og hvordan kommer vi videre med at få løst de 
praktiske problemer 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 21 10.05.2019 
 

2. Meddelelser 
• Formand og andre bestyrelsesmedlemmer 
 

3.   Konkrete tiltag: 
• Forretningsførerskifte 
• Deltagelse i bestyrelsesmøde hos vores medlemmer. 
• Møde med forvaltning om stillingsopslag og lederrekruttering og måske mere. 

 
4 Repræsentantskabsmøde på Omsorgscenter Hjortespring. Dato og tid. 

 
5 Næste ERFA-møde 

 
6 Hjemmesiden 

 
7 Evt. herunder nyt møde  
 

 
Ad. 0.: Vi gennemgik de aktuelle problemstillinger og der henvises til referat af mødet med 
Københavns Kommune 09.08.2019. 
 
Ad. 1.: Referatet godkendt. 
 
Ad. 2.: Svend Erik oplyste, at Trine Madsen er blevet ny ordfører for socialdemokratiet og vi aftalte 
at holde et hilsepå møde med hende. 
Hørgården indvies onsdag den 25. september 2019 kl. 13.00 – 15.00. Alle er velkommen. 
Rundskuedagen fejrer 50 års jubilæum den 4. november 2019 kl. 11.00 – 14.00 med Åbent Hus. 
 
Ad. 3.:  
Forretningsførerskiftet sker på repræsentantskabsmødet den 12. november 2019 kl. 16.30 på 
Hjortespring. Frede vil fortsat som konsulent kunne deltage i møder med Forvaltningen. 
Der er ikke indkommet mange indbydelser. Så der skal gøres lidt reklame for at en eller to fra 
bestyrelsen inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde hos vores medlemmer og dermed synliggøre 
Selveje Netværket. 
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I inspirationskataloget af 07.08.2019 fra Forvaltningen er der åbnet op for mere individuelt præg i 
stillingsannoncer og ansættelsesbreve m.v. Så vi afventer. 
 
Ad. 4.: Repræsentantskabsmødet fastsat til 12.11.2019 på Omsorgscenter Hjortespring. Vi prøver at 
få Trine Madsen til at være gæstetaler. 
Formand Svend Erik Christiansen er på valg. Det er ligeledes Barbara Lisemose, som ikke 
modtager genvalg og Erik Vinding. Der er bestyrelsesmøde forinden kl. 15.30. 
 
Ad. 5.: Næste ERFA-møde bliver nok i april/maj idet vi har vores konference på Konventum 19. – 
20/3 2020. Troels bestiller lokaler. Som emne blev nævnt ledelsesråderummet. 
 
Ad. 6.: Det blev aftalt, at hjemmesiden skal have et ordentligt løft. Det er sket, så det kan anbefales 
at gå ind og kigge. 
 
Ad. 7.: Næste møde bliver 20. september 2019 på Langgadehus. 
 
Referat v/frede 
12.09.2019 
 
 
 
 
 


