
Referat af bestyrelsesmøde i lederkredsen 

D. 19. august 2022, Virtuelt. 

Deltagere: Anette Frederiksen, Mille Sundquist, Trine Lind, Vibeke Lafrenz, Katrine Kildedal og 

Signe Dueholm 

Afbud fra: Majbritt Romme og Lene Kjærgård  

 

1.Konstituering.  

Valg af næstformand: Vibeke  

Valg af kasserer: Mille  

Valg af sekretær: Signe 

2.Niveau 2 lederseminar.  

Har vi hængepartier? Ang deltagerantal: den 9. august var der 15 tilmeldte. Jette Poder spørges om en 

opdatering – der er nu 26 deltagere. Trine minder om seminaret ved chefjordemodermødet om 3 dage. 

Mille overtager kontakten med Kaospiloterne. Mille og Signe introducerer ved seminaret. 

3. Forberedelse HB møder 

4. Kongresdelegerede til kongressen den 16. november.  

Hele bestyrelsen kan deltage. De fire med længst anciennitet deltager med stemmeret.  

5. Mentorordningen og velkomstskriv.  

Pjecen er ved at være færdig. Der gives besked til lederkredsen, når der er ansat en ny leder. Ambitionen 

er, at de kommende tre nye chefjordemødre, Signe Gaub i Slagelse, Laila Hørby i Hjørring samt Trines 

afløser i Viborg, desuden nye vicechefer i Slagelse, Herlev samt Tine Busk i Nyk F bliver de første til at få 

pjece og tilbud om mentorordning. 

Rekruttering af mentorer: drøftes på chefjordemodermødet om tre dage. 

6. Udvalget vedr. medlemstilfredshed – arbejdet i arbejdsgruppen er udsat. 

7. Opfølgning på GF - titler og drøftelse af ledelse - Klaus Groth Andersen deltager fra kl. 11-12. Drøftelse af 

niveau 2 ledernes løn og strategi herfor fremover. 

Herefter en drøftelse af lederkredsens samarbejde med de øvrige kredse og en opfordring til, at der 

bevares en god omgangstone med fokus på dialog om de fælles formål. 

8. Evt. 



Drøftelse af Graduateprogrammer. De løber over en to års periode både i reg Syddanmark og RH. I reg H 

sendes regning til afd, i reg Syddanmark betales lønkronerne til afd. Indeholder bl.a. suturering, 

supervision, mentorordning. 

Høring til udspil om rekruttering og fastholdelse. Anette beder om udsættelse, da høringsprocessen har 

ligget i sommerferien. Udspillet sendes til høring i chefjordemodergruppen, da det har relevans på dette 

niveau – ligeledes fra Anette. 

 
Kommende møder: 
 
27.9. - Kbh 
 
20.10. - Kbh 
 
16.11. Kongres -  
 
30.11. Kbh. - evt. julemøde 
 
Referent Signe Dueholm. 


