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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 Anders Christensen  Høje-Taastrup Kommune andersch@htk.dk 
Skolenetværket Rikke Reiter Helsingør Kommune rre57@helsingor.dk 

 

 

REFERAT 
 

Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstaden bestyrelsesmøde 
 

Fredag 15. oktober 2021 
Kl. 13.30 - 15.00  

Sted: Gladsaxe Rådhus, mødelokale 3607, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg 
 
Deltagere: 
Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune 
Jan Dehn, Hørsholm Kommune 
Susan Bjerregaard, Hvidovre Kommune - afbud 
Dennis Danielsen, Frederiksberg Kommune - afbud 
Helle Stennicke, Gentofte Kommune 
Anders Christensen, Høje-Taastrup Kommune 
Rikke Reiter, Helsingør Kommune 
 
 
Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 
 

3) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer/nyt fra netværkene 

Formændene for de respektive netværk gav en orientering om hvad der er sket siden 
sidst.  
 

4) Planlægning af generalforsamling og fællesmøde 4. marts 2022 
Bestyrelsen drøfter planlægningen af generalforsamling og fællesmøde 4. marts 2022. 
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A. Bestyrelsen drøfter den kommende generalforsamling ud fra sidste års 
dagsorden.  

 
Bestyrelsen aftalte, at hvert netværk laver en enkelt slide i en powerpointpræsentation, 
og netværksformændene beretter om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.  
 
Bestyrelsen besluttede derudover at følge sidste års dagsorden ift struktur mm. 
 

B. Bestyrelsen drøfter mulige temaer, herunder muligheden for et fællesmøde med 
socialchefforeningen. 

 
Det blev aftalt, at Jan retter henvendelse til Socialchefforeningen mhp et eventuelt 
fællesmøde og i givet fald aftale, hvilket tema som kunne være mest interessant.  
 

5) Netværksmøder i forbindelse med fællesmøder 
Bestyrelsen drøfter om netværksmøderne i forbindelse med enten september 
fællesmødet eller generalforsamlingen i marts fremadrettet skal afholdes fysisk eller 
virtuelt. 
 
Bestyrelsen besluttede at lade det være op til de enkelte netværk selv at beslutte om 
hvorvidt der skal være netværksmøder ifm de to store fællesmøder i foreningen, og i 
givet fald om hvorvidt de skal være fysiske eller virtuelle. Såfremt de skal afholdes fysisk 
i forbindelse med fællesmøderne, så er det vigtigt at give Charlotte Stelsig Lindbaum 
besked i god tid, således at der kan arrangeres et mødelokale samt forplejning mm. 
 

6) Oversigt over medlemmer af BKF Hovedstaden 
Bestyrelsen skal jf. vedtægterne én gang årligt gennemgå listen over foreningens 
medlemmer. Senest opdaterede medlemsliste fra 1. oktober 2021 udsendt med 
dagsordenen som bilag. 
 
Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. 
 

7) Eventuelt 
 
Intet under eventuelt.  

 
 
 
Venlig hilsen  
Thomas Berlin Hovmand, formand 
 


