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Valg af dirigent 
Dorte Stigaard 

Bestyrelsens beretning v/ Charlotte Holm  
Bestyrelsen har haft 4 bestyrelsesmøder siden GF, 2017.  

Et centralt fokuspunkt for bestyrelsens arbejde har været at drøfte strategi og videre handlingsplan ift. at 

sikre at medlemmerne får merværdi af, at være del af netværket.  

Strategiarbejdet har ført til en tilpasning af vision og mission:   

• Vision og mission er skærpet ift det overordnede mål om at sætte implementering på agendaen og 

understøtter vidensdeling og dialog om implementering  

• For at lykkes med det skal DIN arbejde med 

– Viden ind. Ved at danne bro mellem forskning og praksis, skabe netværk og dialog 

– Viden ud. Ved at formidle af viden på tværs af praktikere, politikere og forskere   

Medlemmerne har ingen kommentarer til beretningen under punktet. Under eventuelt er der dog et 

forslag om at overveje eksplicit fokus på både international og national viden under missionen. 

Godkendelse af regnskab v/ Ian Røpke 
 
Regnskabet godkendt  

 

Godkendelse af budget, fastsættelse af kontingent v/Ian Røpke  

 
Budget godkendt. 
 
Forslag om at hæve budget for aktiviteter fra Charlotte Holm. Også godkendt. Beløbet fastsættes af 
bestyrelsen. 
 

Valg til bestyrelsen  
Kandidater: 

• Lars Bo Stenderup, Varde Kommune, fungerende medlem siden okt. 2017 



• Moren Arrhenius (Mannez). 
• Tonje Bergheim Vestby 
• Cecilie Lindstrøm  

 

Tonje og Lars Bo Stenderup vælges. 

Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen vurderer, at der er behov for en revision af vedtægterne i hht:  

1) Betingelser for genvalg af bestyrelsesmedlemmer  
2) Gennemgang af allonge mhp. at skærpe mission, vision og aktiviteter 

 
Det besluttes at vedtægterne rettes til så det fremgår, at der er 13 medlemmer i bestyrelsen, jf. Beslutning 
sidste år (i den nuværende tekst er der kun 11 medlemmer). 
Kommentarer: 
Det skal være mere eksplicit, hvem der er på valg. 
 
Det besluttes at skærpe beskrivelsen af mission, vision og aktiviteter som bestyrelsen har foreslået. Dog 
bemærkes det at bestyrelsen kan overveje om man kan skrive eksplicit ind i missionen, at man gerne vil 
have fokus på både national og international viden. 
 
 
Ændringerne er vedtaget. 
Konstituerende bestyrelsesmøde den 19. Juni. 

 

 

 

 


