
 
 

Generalforsamling 19. april 2021 kl 14-17 
Igen i år afholder vi generalforsamling via Zoom.  
Mødelink er udsendt via mail og kalenderinvitation til alle medlemmer den 9.4.  

Program  
 
Kl. 14-15 Oplæg om fagligledelse uden personaleansvar 
v/ Peter Leth Direktør for IDA Learning 
 
Kom og hør om den svære balancegang mellem at have ansvar, men ikke reel ledelse. 
Når du ikke har det formelle lederskab over de ressourcer, du skal bruge for at skabe fremdrift og succeser, får dit arbejde en 
ekstra sværhedsgrad.  
For hvordan sikrer du de rette kompetencer til en opgave, når det reelt er en anden person i organisationen, der råder over 
vedkommendes tid og opgaver?  
Hvordan skaber du motivation og engagement, når du ikke har det ledelsesmæssige ansvar?  
Hvordan sikrer du i det hele taget, at du får tildelt de rigtige ressourcer til din opgave?  
Kan du nikke genkendende til disse spørgsmål, så behøver vi ikke fortælle dig mere om udfordringerne ved uformel ledelse. Der 
hvor du skal styre og koordinere nogen på samme organisatoriske niveau som dig selv, men mangler stjernerne på skuldrene.  
 
Kl.15- 17 Generalforsamling. Program i henhold til vedtægterne. 
 
1. Valg af dirigent  

Morten Dunø har accepteret på forhånd  
2. Valg af referent  

Tina Vasehus har accepteret på forhånd  
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse (Inge Søkilde Pedersen)  
4. Arbejdsgruppers beretning  

• Synlighedsgruppen (Jenny Friis)  
• Efteruddannelsesgruppen (Charlotte Brasch Andersen)  
• Stillingsstrukturgruppen (Martin Overgaard)  
• IVD-arbejdsgruppen (Peter Henrik Nissen)  

5. Godkendelse af regnskab  
6. Fastsættelse af kontingent for 2021.  

Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 200 Kr  
7. og 8. Valg til bestyrelse/suppleanter  

På valg er:  
Dorthe Ørnskov (modtager genvalg)  
Inge Søkilde Pedersen (modtager genvalg)  
Lotte Risom (suppleant, modtager genvalg)  
Gitte Rinds Andersen (suppleant, modtager genvalg)  
Kurt Handberg (modtager IKKE genvalg)  
Martin Overgaard (modtager IKKE genvalg)  
1 kandidat har meldt sig:  
Kristin Felicia Nilausen (KBA, Sjællands Universitetshospital)  
Bestyrelsen takker Kristin for at stille op og foreslår, at bestyrelsen konstituerer sig efter GF.  

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  
Revisor Dorte Lildballe (modtager genvalg)  
Revisor suppleant Anni Aggerholm (modtager genvalg)  

10. Diskussion af indkomne forslag  
Der er ikke indkommet forslag til drøftelse  

11. Nedsættelse af arbejdsgrupper  
Der er ikke indkommet forslag om etablering af nye arbejdsgrupper. Ønsker man at indgå i en af de 
eksisterende arbejdsgrupperne, kan man sende en e-mail til contact@dska.nu.  

12. Eventuelt. 
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