
 
 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 5 december 2019 
 
Kære medlemmer 
 

1. Forstanderne opfordres til at videresende nyhedsbrevet til hele bestyrelsen, da Selveje Netværket af 
praktiske grunde kun har forstanderens og formandens mailadresse. 

2. Vi vil fra Selveje Netværkets bestyrelse gerne møde bestyrelserne på hjemmebane ved, at vi – et par 
stykker – kommer på besøg og deltager i et bestyrelsesmøde, hvor vi kan erfaringsudveksle begge veje. Så 
vi glæder os til at modtage en indbydelse.  

3. Næste års konference på Konventum i Helsingør bliver fra 19. – 20. marts 2020. 
 
Så er det ved at være tid, at vi ønsker hinanden en rigtig glædelig jul og tak for god dialog og samarbejde i året, 
der næsten er gået. 
 
Møderne med kommunen omkring kvantum og Koncerservice samt den gode dialog med forvaltningen er ting, 
der har fyldt meget i årets løb. 
 
Der er stadig udestående ting m.h.t. manglende opfølgning på de rejste problemstillinger. Eksempelvis er 
hensigtserklæringen omkring optjening af jubilæumsgratiale på tværs af selvejende og kommunale institutioner 
ikke godkendt på højeste plan. Der er andre manglende ting, som der fortsat arbejdes videre med i et lille udvalg 
af forstandere som forhandler med de relevante teamledere i KS. 
 
På bestyrelsesmødet den 20. september gav Jette Jensen, Nybodergården flere eksempler på urimelighederne i 
budgetsystemet, som det fungerer i dag, og hvor forvaltningen direkte griber ind i og forbruger af budgettet uden 
institutionens indblanding. Vi skal i det hele taget have tilfredsstillende indsigt i budgetterne, og vi vil ikke 
fremover acceptere regnskaber, som vi ikke har haft indsigt i inden udarbejdelsen 
 
Det er besluttet, at Selveje Netværket udarbejder et forståelsespapir om ledelsesproblematikken, som vil kunne 
fremlægges og drøftes på konferencen den 19.-20. marts 2020. Omkring dette og serviceportalen, som primært er 
til glæde for forvaltningen, skal vi nedsætte en arbejdsgruppe med formand og næstformand, samt et antal 
forstandere.  
 
Med hensyn til inspirationskataloget er vores synspunkt, at driftsoverenskomsten i princippet bør give rige 
muligheder for aktiviteter, der involverer lokalsamfundet, og vi vil derfor foreslå tilføjelser til oplægget fra 
forvaltningen, som afspejler denne opfattelse. Der er tale om arrangementer, hvor lokalbefolkningen inviteres 
med, og således at udefrakommende betaler et mindre deltagergebyr. Aktiviteten skal hvile i sig selv eller give et 
mindre overskud til institutionen. Også udlejning af lokale til forskellige lokale formål, fester og foreningsmøder. 
Det færdigtrykte inspirationskatalog, som alle forhåbentlig har modtaget, har i vidt omfang imødekommet vores 
ønsker. 
 
Ny forretningsfører: Undertegnede Frede Mølgaard har ønsket at fratræde som forretningsfører og det skete med 
skæringsdag omkring repræsentantskabsmødet. Jeg vil derfor også her benytte lejligheden til at takke for det gode 
samarbejde med bestyrelsesformand og den øvrige bestyrelse og det udbytterige samvær, der har været med 
medmedlemmerne pr. korrespondance, ved ERFA-møder og på den succesfulde konference i foråret på 
Konventum. Der skal også være en tak til godt samarbejde med min konsulentkollega Troels Behr, som nu har 
taget over som forretningsfører og jeg fortsætter i hans stilling som konsulent for Selveje Netværket, der betyder, 
at jeg kan give en hånd med ved større tiltag. Stort til lykke til Troels og pøj pøj. 
 

 
 

Med glædelige julehilsner 
  
          Svend Erik Christiansen                   /                 Frede Mølgaard 
            Formand                                                           Fhv. forretningsfører 


