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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 21 den 10. maj 2019 kl. 10.00 på 
Omsorgscenter Hjortespring, Sennepshaven 4, 2730 Herlev. 
 

Dagsorden:   
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 20 28.02.2019 
 
2.  Meddelelser 

• Formand og andre bestyrelsesmedlemmer 
• Lønaftale for forstandere 
 

3. Konkrete tiltag: 
• Evaluering af Bestyrelses- og forstanderkonferencen 14. – 15. marts 2019 
• Deltagelse i bestyrelsesmøde hos vores medlemmer. 
• Møde med forvaltning om stillingsopslag og lederrekruttering og måske mere. 
• Møde med overborgmesteren vedr. KC 

 
4. Repræsentantskabsmøde på Omsorgscenter Hjortespring. Dato og tid. 

 
5. Efterårets ERFA-møde 

 
6. Hjemmesiden 

 
7. Evt. herunder nyt møde  

 
Ad. 1.: Referatet forelå endnu ikke. 
 
Ad. 2.:   
* Af ressourcemæssige hensyn sker der en omlægning af områderne, så der fremover kun er 2 og 2 
områdechefer. 
* Hørgården har fået sit depositum tilbage. 
* Claus Oldenburg slutter som formand på Nybodergården, da han går på pension. 
* Lønaftale for forstandere er overordnet på plads og OK. Hertil kommer individuelle aftaler. 
 
Ad. 3.:  

• Der var enighed om, at det havde været en god konference som bør gentages. Der 
har været afholdt forstander ERFA hvor man bl.a. drøftede ledernes driftsopgaver, 
HR m.m. Hertil ansvaret overfor bestyrelse og kommune.  

• Der foreligger en indbydelse til bestyrelsesmøde på Fælledgården 17.09.2019. 
Formand og næstformand deltager. 

• Vi mangler at få afholdt møde med kommunen omkring stillingsopslag: 
Udformning og layout samt modtageradresse, der er Borups Alle. 

• Vi skriver til overborgmesteren om et møde vedr. KS og det nye økonomisystems 
udfordringer. Der har været afholdt møde 14.06.2019 og aftalt nyt møde 
09.08.2019. 
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• Det blev på bestyrelses- og forstanderkonferencen på Konventum besluttet, at der i 
samarbejdet med forvaltningen skal udarbejdes bestyrelseskursus. 
 

Ad. 4.: Repræsentantskabsmøde er planlagt til afholdelse 1. uge i oktober, men der mangler fortsat 
tilbagemelding fra borgmesteren (det bliver den stedfortrædende) 
 
Ad. 5.: Ingen planlagt af hensyn til det sene repræsentantskabsmøde. 
 
Ad. 6.: Der skal laves nogle justeringer. 
 
Ad. 7.: Ny konference på Konventum 19. – 20. marts 2020. 
Der er indvielse af det ombyggede Hørgården 25.09.2019 
Næste bestyrelsesmøde aftalt til 21.08.2019 på Rundskuedagen. 
 
Referat v/Frede 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


