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Bestyrelsen 

Formand Thomas Berlin Hovmand  Gladsaxe Kommune thbeho@gladsaxe.dk 
Næstformand Jan Dehn Hørsholm Kommune jde@horsholm.dk 
Kasserer Susan Bjerregaard Hvidovre Kommune srr@hvidovre.dk 
Sekretær Dennis Danielsen Frederiksberg Kommune deda03@frederiksberg.dk 
Daginstitutionsnetværket Dennis Danielsen Frederiksberg Kommune deda03@frederiksberg.dk 
Direktørnetværket  Jan Dehn Hørsholm Kommune jde@horsholm.dk 
Familienetværket Helle Stennicke Gentofte Kommune hste@gentofte.dk 
Kultur- og fritidsnetværket Jens Overgaard  Ballerup Kommune jo4@balk.dk 
Skolenetværket Rikke Reiter Helsingør Kommune rre57@helsingor.dk 

 

 

REFERAT 
 

Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstaden bestyrelsesmøde 
 

Torsdag 6. maj 2021 
Kl. 15-16.30  

Sted: Virtuelt via Teams 
 
 
Deltagere: 
Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune 
Jan Dehn, Hørsholm Kommune 
Susan Bjerregaard, Hvidovre Kommune 
Dennis Danielsen, Frederiksberg Kommune 
Helle Stennicke, Gentofte Kommune 
Jens Overgaard, Ballerup Kommune 
Rikke Reiter, Helsingør Kommune 
 
 
Referat: 

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2) Præsentation af bestyrelsen 
Præsentationsrunde  
Jens Overgaard, Ballerup Kommune meddelte, at han forventer at Kultur- og 
Fritidsnetværket vælger en ny formand på deres næste møde, og han forventer derfor at 
træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede Jens for hans solide og lange indsats i 
bestyrelsen.  
 

3) Konstituering af bestyrelsen 
a. Valg af ny formand for direktørnetværket 
Jan Dehn (Hørsholm Kommune) blev valgt som ny formand for direktørnetværket. 
 
b. Valg af ny kasserer 
Susan Bjerregaard blev valgt som kasserer. 
Rene Hjul (Ishøj Kommune) fortsætter som ekstern revisor.  
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c. Valg af ny næstformand 
Jan Dehn (Hørsholm Kommune) blev valgt som ny næstformand. 
 

4) Fastlæggelse af mødekadence for 2021 og konkrete datoer resten af året og ønsker til 
temaer drøftet 
Vi satser på et virtuelt møde inden sommerferien, og en mødekadence på 6-8 uger. Vi 
håber at møderne efter sommerferien kan afvikles fysisk. Thomas laver en Doodle ift første 
møde, og melder resten af årets møder ud snarest. 

 
• Kommende mulige temaer til drøftelse i bestyrelsen: Barnets stemme/Barnets 

reform/Børnene først, det specialiserede område (særligt 0-6 år), 
rekrutteringsdagsordenen (både medarbejdere og ledere), kompetenceudvikling for 
ledere og chefer, retssikkerhedsalliancen, post-corona læring på alle områder, 
effektiviseringskataloger/inspirationskataloger og tværgående temaer (sundhed og 
kultur som eksempel). 

 
5) Udpegning af repræsentant til KP’s bestyrelse – (i dialog med FSD) 

Bestyrelsen har udpeget Thomas Berlin Hovmand som repræsentant til KP’s bestyrelse. 
 

6) Planlægning af fællesmødet inden sommerferien, dato og indhold/tema 
Pga. Corona aflyser vi fællesmødet den 28. maj og holder fast i mødet til september.  
 
I stedet for det aflyste møde foreslår bestyrelsen, at der afholdes et fællesmøde med de 
andre regioner, inden sommerferien, med temaet ”Barnets reform”. Thomas Berlin 
Hovmand afklarer, om der er fælles interesse for et sådant arrangement, og ellers afvikler 
region Hovedstaden et temamøde selv. Mødet forventes at blive afviklet virtuelt.  
 

7) Udkast til betalingsaftale (mellemkommunale betalinger) på skoleområdet i Region 
Hovedstaden. Bilag udsendt sammen med dagsordenen. 
En arbejdsgruppe nedsat af skolechefnetværket, med deltagelse fra Ishøj, Hillerød og 
Helsingør, har opdateret aftalen for mellemkommunal betaling for skoler. Udkastet er 
tilrettet med et forhøjet beløb pr. elev på 69.000 kr. mod tidligere 65.000 kr. – og der er 
sket tilretning af tekst, så det nu tydeligt fremgår at der skal afregnes 69.000 kr. for hele 
budgetåret for alle elever, der indgår i det faktiske elevtal 5. september i budgetåret. 
Udkastet er godkendt på møde 12. marts i skolechefnetværket. Udkastet fremlægges til 
bestyrelsens drøftelse og evt. godkendelse.  
 
Bestyrelsen tiltræder aftalen. 
 

8) Eventuelt 
Der var ingen emner til punktet. 
 

Ref.: Dennis Danielsen 
 


