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Referat af bestyrelsesmøde fredag den 14. september kl. 8.00-9.00
Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg

Afbud fra: 

1.       Drøftelse af temaer, organisering og tidspunkter for medlemsmøder 

14. september 2018 
TEMA: Tværgående indsatser internt i kommunerne 
herunder bekymrende skolefravær og tandsundhed 
Per/Merete planlægger i samarbejde med socialchefforeningen - gerne oplægsholdere på 
plads inden sommerferien – Per tager kontakt til formanden for Socialchefforeningen Erik 
Kaastrup (erka@aarhus.dk) 
 
14. november ifm. årsmøde
Sidste nyt fra bestyrelsen 
Proces der bringer folk sammen på tværs 
Evt. nyt fra Ledelseskommissionen 
Nyt fra netværkene 
Hans Henrik nævner det på medlemsmøder den 14. sep

14. december – som erstatning for mødet den 11. januar
Henvendelse fra Økonomichefforeningen:
Vi har talt om at holde et fællesmøde mellem økonomidirektørforeningen i Region Midt og så 
jeres chefforeningspendant i regi af BKF i december 2018.  
Temaet er bl.a. ”private penge/fondsmidler i folkeskolen + ”investeringstænkning i folkeskolen”: 
Muligheder og udfordringer. 
Vi arbejder med denne dato (14.12.) – lad os lige få afklaret snarest om det passer ind i jeres 
planlægning. Jeg vender tilbage! 

11. januar 2019 - Medlemsmøde - gerne sammen med Socialchefforeningen 
Evt. møde med økonomichefforeningen - tværgående ledelse og styring, tildelingsmodeller - 
incitamenter 
Hans Henrik tager kontakt til Erik Kaastrup og Claus Brandt 
 
Generalforsamling 2019 afholdes 15. marts 2019 incl. medlemsmøde 
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Referat
Dagsorden til medlemsmøde den 15. november 2018 (ifm. årsmødet) udsendes sammen med 
referat af dette møde.

14. december 2018 afholdes møde med økonomichefforeningen. Per Larsen planlægger mødet 
sammen med økonomichefforeningen. Udover de nævnte emner kunne øvrige emner være 
ekstern finansiering, tildelingsmodeller ift. skoler/dagtilbud, styring på udsatte området. 
Socialchefforeningen tilbydes deltagelse i mødet.

Medlemsmøde 11. januar 2019 aflyses

Der afholdes medlemsmøde ifm. generalforsamlingen – emnet for dette møde er endnu ikke 
fastlagt

2.   Arbejdsgrupper
Repræsentation i styregruppen for den nære psykiatri.
Hans Henrik har repræsenteret Børn & Unge området i styregruppen for den nære psykiatri. Det 
er aftalt at Jørgen Andersen fra Syddjurs overtager posten fra oktober.
Hans Henrik har repræsenteret BKF i KOMBITs portefølgegruppe. Det gives meddelelse til 
formanden om udpegning af ny repræsentant fra 2019.

Referat
Orienteringen blev taget til efterretning

3.   Fastlæggelse af tid og sted for bestyrelsesmøder mv
Der har været kutyme for at bestyrelsen mødes efter medlemsmøder og ifm årsmødet. 
Herudover et antal møder i øvrigt.

Da Hans Henrik går på pension pr. 1. januar (sidste arbejdsdag den 14. december) skal det 
overvejes om der skal indkaldes en suppleant (Lone Baggersgaard Petersen, Silkeborg). 

Forslag om, at Per Larsen som næstformand overtager formandsposten efter Årsmødet

Samtidig er forslaget at Annette Vester, Viborg, fortsætter som ”sekretær” for BKF frem til der 
er valgt ny formand på generalforsamlingen i marts. 

Bestyrelsen fra Region Nord ønsker at holde fælles bestyrelsesmøde med os i region Midt. 
Hvordan stiller vi os til det?
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Tid og sted art bemærkninger
21. september 9.30 – 14.30 
Park Inn

Fælles lands- og regionsbestyrelsesmøde Per Larsen og 
Merete Villsen 
deltager

14. november Nyborg Strand 
kl. 15

Fælles lands- og regionsbestyrelsesmøde

14. november Nyborg Strand
Kl. 20-21

Bestyrelsesmøde sammen med Region 
Nord

14. december 2018, Scandic, 
Silkeborg

Bestyrelsesmøde og medlemsmøde

18.  januar 2019 kl. 9-11 i 
Nørre Snede

Bestyrelsesmøde 

Referat
1. januar 2019 indkaldes Lone Baggersgaard Petersen til bestyrelsen
Per Larsen overtager formandsposten
Annette Vester fortsætter som sekretær indtil generalforsamlingen
Der er aftalt fælles bestyrelsesmøde sammen med Region Nord den 14. november 2018 (ifm. 
årsmødet)

1. Eventuelt

Budgetopfølgning pr. 14/9-2018 (vedlagt)
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