
Referat fra møde i Selskab for ledere 

den 6. december2016 
Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere 
 

Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe be-

slutninger vedrørende selskabets drift. Evaluere dette års konference samt planlægge videre 

forløb for kommende lederkonference i 2017. 

 
Anvendelse af mødets resultat: Vi skal sikre os at emner der behandles på møderne relate-

rer sig til vores vedtægter og at igangsatte aktiviteter relaterer sig til det godkendte arbejds-

program.  

 

Data om mødet 

 

Dato: 06. december 2016 

Tid: 10 - 15 

Sted: Etf, Nørrevold 

Mødeleder: Helle 

Referent: Christina 

 
 

Mødedeltagere:  

Karin Rasmussen fra kl.10-11 

Christina Rosendahl Kejlberg 

Helle Nørgaard Rasmussen  
Mette Skjærbæk Svane 

Rita Bonke 

Nana Rømer Jørgensen 

 
Afbud fra: 

Pernille Ellefsen 

Rikke Møller Jensen Nana  

Anne Marie Torsting 

Anni B Schøtt 
 

 

 

 

 

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen godkendt 
 

     2.  Kort præsentationsrunde 

 

 

 
3. Evaluering af lederkonference 

     Konferencen blev evalueret. Karin tog notater – så der kan suppleres. Kort fortalt var 

oplevelsen at den røde tråd var der på 1. dagen, men lidt sværere at fornemme på 2. da-

gen. Oplevede ikke stede som indbydende og gav udfordringer for dem der gerne ville net 
worke, da der ingen nicher var på stedet. Der er en generel oplevelse af, at programmet 

var lidt rigelig tætpakket. Dette havde betydning for, at vi ikke understøtter mulighed for 

pauser hvor networking i høj grad finder sted. Omgivelserne var ikke til walk and talk. Re-

stauranten til aftenens middag var ikke indbydende. 
 

  



 

 

     4. Planlægning af mødeaktivitet i 2017   

         Der er skrevet til Pernille så de kommende datoer for møder i 2017 snart kommer i ka-   

         lenderen. Næste møde er den 16/1-17. Mødet er forlænget til kl.16.30, da Tina kan       

         Deltage fra kl.15.  

         Energien for arbejdet i selskabet for ledere vil i år være målrettet Lederkonferencen  
         Samt en fælles lederstrategi sammen med fysserne. Målet er at kunne præsentere pro- 

          duktet til konferencen.  

 

         5-7.  Forslag til lederarrangement 2017 
(herunder også hvordan vi ønsker at være synlige for selskabets medlemmer) 

     For at få gang i vores lederstrategi inviteres Tina til næste møde den 16. januar kl.15. 

    Ud fra Tina og vores input skal der udformes en række spørgsmål som skal sendes ud  

    til alle medlemmer i selskabet for ledere.    
 

 

     8.  Datoer for næste års lederkonference samt sted 

          Datoerne for næste års konference er 14+15/11 -17 eller 15+16/11- 2017. Karin infor- 

          merede om at huset kun har 75 værelser. De er ved at udvide så vi håber det bliver en  
          for at konferencen kan afvikles der. Ellers ser vi til Comwell i Middelfart eller Kolding  

          som alternativ. Bliver det ikke Huset skal det være i prisklassen svarende til Huset. 

 

 

9. Drøftelse af mulige emner for lederkonferencen 2017 

Den fremsendte artikel blev debatteret og gav anledning til overvejelser om muligt 
emne til næste års lederkonference - Relationel koordinering. Hvilken betydning har 

relationerne for høj effektivitet – styrken ved relationel koordinering. 

Ønsket for næste års konference er også, at vi overvejer en gennemgående facilitator, 

som hjælper til med at synliggøre den røde tråd og sikre opfølgning. Dagene kunne 
krydres med, et oplæg ligger op til workshops med emner der relatere til det overord-

nede tema. Der kunne være mulighed for, at melde sig ind på workshop hvor emnet 

virker mest relevant for den enkelte- en måde at understøtte mening og anvendelig-

hed på.  

Vi drøftede mulige oplægsholdere – Mette foreslår Carsten Hornstrup, som har et tæt 
samspil Jody H Gittell ( Ophavskvinde til Relationel Koordinering). Rita har tidligere 

stiftet bekendtskab til en mulig facilitator (Rita filosof eller??) 

Mette foreslår, at vi krydrer med praksiseksempler, som vi tidligere har gjort. Eks.vis 

kunne man spørge folk fra Hammel Neurocenter, som har været tovholder på "projek-
tet Bristede Drømme – Nyt Håb" – I projektet er der set på overgange for unge med 

senhjerneskade, og set på tværs af sektorgrænser – et eksempel til inspiration og i 

tråd med det relationelle – den gode kommunikation med fokus på kerneopgaven. 

 
 

10. Evt 

 Mette fortalte at de på Hammel Neurocenter nærmere Mettes afdeling tog kontakt til 

Århusskolen med henblik på at få en modul 12 studerende ud med speciel interesse for 
ledelse. 

Først var skolen noget betænkelig men vente tilbage med et ja til en prøvehandling. 



Mette skal have den studerende under sine vinger og når Mette er til møder hvor en 

studerende ikke kan deltage vil der være andre der tager over. Vi er alle meget 

spændte på at hører hvordan det kommer til at forløbe. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


