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Endelig dagsorden 31. marts 2016 
Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 

 
17. marts 2016 - Tilrettet 

 
Tid 

 
Torsdag den 31. marts 2016, kl. 13.00 til ca. 17.00 
 
Møder i det Tværkommunale formandsnetværk fra kl. 10.00 
Frokost fra kl. 12.00 

 
Sted    

 

Radisson Blu H.C. Andersens Hotel 

Claus Bergs Gade 7 

5000 Odense 
 
DAGSORDEN  

 

 
REFERAT 

 
1. Valg af dirigent 

Hovedbestyrelsen foreslår Mariann Skovgaard, sekretariatschef fra LC, 
som dirigent. 

 
 

 
2. Vedtagelse af forretningsorden for mødet 

Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden vedlægges som bilag 1. 
 

 

 
3. Formandens beretning - herunder drøftelse af centrale politikområ-

der 
Den skriftlige beretning for 2015 vedlægges som bilag 2.  
 

 

 
4. Godkendelse af regnskab 

Regnskab for Skolelederforeningen / Årsrapport 2015 vedlægges som bi-
lag 3.  
Skriftlige kommentarer ift. Årsrapporten fremgår af bilag 4.  
 
På repræsentantskabsmødet forefindes Årsrapport 2015 med Hovedbe-
styrelsens underskrifter.  
Årsrapport 2015 fra Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen I/S med de 
relevante påtegninger fremlægges til gennemsyn på mødet.  
 

 

 
5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag inden fristen den 18. februar 2016.  
 

 

 
6. Orientering om budget 2017, samt 

 
a) Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne jf. 

§ 9 stk. 3. 
b) Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger 
c) Fastsættelse af kontingent jf. § 5, stk. 5.  
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Hovedbestyrelsens forslag til foreløbigt budget 2017 (hovedkonti) ved-
lægges til orientering som bilag 5.  
 
Hovedbestyrelsen foreslår:  

a) Uændrede ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmer i 2017 som i 2016. 
b) Uændrede kriterier for tildeling af midler til de lokale afdelinger i 2017 li-

gesom i 2016.  
c) Uændrede kontingentsatser i 2017 i forhold til 2016.  

 
7. Valg jf. § 9 og § 8, stk. 6 

 
a) Formand 

Pr. kandidat ca. 5 min valgtale (jf. info om valg i Plenum, nyheds-
brev og på foreningens hjemmeside).  
Claus Hjortdal (Morsø) har tilkendegivet at han genopstiller til val-
get som formand.  
 

b) Næstformand 
Pr. kandidat ca. 5 min valgtale (jf. info om valg i Plenum, nyheds-
brev og på foreningens hjemmeside).  

 Jørgen Mandrup Nielsen (Aarhus) har tilkendegivet, at han 
genopstiller til valget som næstformand.  

 Dorte Andreas (Odense) har tilkendegivet, at hun stiller op til 
valget som næstformand.  

 
c) 6 hovedbestyrelsesmedlemmer 

Der bliver mulighed for at spørge ind til kandidaterne i en pause 
(jf. info om valg i Plenum, nyhedsbrev og på foreningens hjem-
meside).  
 
Følgende har tilkendegivet, at de genopstiller til valget som ho-
vedbestyrelsesmedlem:  

 Lars Nyborg (Fredensborg)  

 Lene Burchardt Jensen (Aalborg)  

 Peter Nellemann (Randers)  
Følgende har tilkendegivet, at de opstiller til valget som hovedbe-
styrelsesmedlem:  

 Brian Brodersen (Guldborgsund)  

 John Jakobsen (Faaborg Midtfyn)   

 Kristian Svinth (København)  

 Lars Aaberg (København) 

 Peter Hansen (Rebild) 

 Søren Friis (København) 
 

d) 2 suppleanter til hovedbestyrelsen 
Der bliver mulighed for at spørge ind til kandidaterne i en pause.  
 

e) 2 revisorer 
Der bliver mulighed for at spørge ind til kandidaterne i en pause.  
 

f) 1 revisorsuppleant 
Der bliver mulighed for at spørge ind til kandidaterne i en pause.  

 

 
8. Eventuelt 

Særlig tak til tillidsvalgte som stopper i foreningens virke.   

 

 


