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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, Medlem af Dagtilbudsnetværket Dennis Danielsen Frederiksberg Kommune deda03@frederiksberg.dk 
Formand for Direktørnetværket  Jan Dehn Hørsholm Kommune jde@horsholm.dk 
Formand for Familienetværket Helle Stennicke Gentofte Kommune hste@gentofte.dk 
Medlem af Kultur- og Fritidsnetværket Birgit Hoé Knudsen  Rudersdal Kommune bhk@rudersdal.dk 
Formand for Skolenetværket Rikke Reiter Helsingør Kommune rre57@helsingor.dk 

 

 

REFERAT 
 

Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstaden bestyrelsesmøde 
 

Fredag 29. april 2022 
Kl. 08.30 - 10.00  

Sted: Virtuelt teamsmøde 
 
Deltagere: 
Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune 
Jan Dehn, Hørsholm Kommune - AFBUD 
Susan Bjerregaard, Hvidovre Kommune 
Dennis Danielsen, Frederiksberg Kommune 
Helle Stennicke, Gentofte Kommune - AFBUD 
Birgit Hoé Knudsen, Rudersdal Kommune 
Rikke Reiter, Helsingør Kommune - AFBUD 
 
 
 
 
REFERAT:  
1) Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1 udestår)  
Referatet udestår, men vil være til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde i juni.  
 
3) Første drøftelse af mulige justeringer til foreningens vedtægter, herunder:  
A. Optagelseskriterier  
På baggrund af en konkret henvendelse om optagelse i foreningen, drøftede bestyrelsen dilemmaet 
med at optage en leder, der ikke formelt opfylder betingelserne i vedtægterne (§3), men som i 
praksis har lederansvar, dog ofte ikke personaleansvar for decentrale ledere. Bestyrelsen blev enige 
om at fastholde, at i tvivlstilfælde drøfter og beslutter bestyrelsen fortsat ansøgninger om 
medlemskab. 
 
B. Kontingentstørrelse ift ambitionsniveau  
Ambitionerne på foreningens fællesmøder har været stigende de sidste par år, og det medfører 
ofte udgifter til eksterne oplægsholdere. Bestyrelsen drøftede derfor muligheden for at lade 
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kontingentet stige fra de nuværende 500 kr. årligt til fx 1000 kr. årligt, således at relevante 
oplægsholdere kan inviteres til fællesmøderne. Bestyrelsen bemærkede også at kontingentet er 
meget lavt sammenlignet med andre tilsvarende foreninger. Bestyrelsen vil derfor foreslå en 
kontingentstigning på næste generalforsamling.  
 
4) Drøftelse af konkret ansøgning om medlemskab, jf. bilag 2 (foreningens vedtægter)  
Ansøgningen blev imødekommet, jf. ovenstående.  
 
5) Planlægning af fællesmøde 9. september – indhold/tema og evt. fællesmøde med 
Socialchefforeningen  
Bestyrelsen drøftede fællesmødet i september måned og blev enig om, at formandskabet skal 
kontakte Socialchefforeningen med henblik på at høre om hvorvidt der er interesse for et 
fællesmøde. 
 
6) En drøftelse af status på vores specialiserede områder i forhold til næste års budgetlægning  
Bestyrelsen drøftede status på de specialiserede områder i de enkelte kommuner, og det er tydeligt 
at de fleste kommuner, om end i varierende omfang, har ganske betydelige udfordringer med både 
udviklingen i antallet af børn og unge som har særlige behov, og også med den dertilhørende 
økonomiske udgiftsstigning, som presser budgetter og servicerammemål. Bestyrelsen drøftede 
forskellige budgetmæssige tilgange til området.  
 
7) Eventuelt  
Intet.  
 
For referatet/   
Thomas Berlin Hovmand, formand 
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