OHRC-bestyrelse og suppleant 2020 - 2021

Kære medlem af OHRC
Bestyrelsen i OHRC vil hermed ønske alle velkommen hjem fra en god og forhåbentlig
afslappende sommer med plads til at lade batterierne op ovenpå første del af Corona
krisen, der de seneste måneder har ramt bl.a. det offentlige arbejdsmarked.
En lang række fysiske arrangementer er aflyst i 2020 – det har for OHRC’s vedkommende ramt både temadag, studietur og ikke mindst foreningens landsmøde med generalforsamling.
Som om dette ikke var tilstrækkeligt blev også den planlagte ”erstatnings-studietur” i
august til Stockholm udsat endnu en gang.

Formandsskifte i OHRC
Charlotte Mandøe overrækker på billedet gavekurv til
den afgående formand

OHRC’s mangeårige
formand Kim Nissen,
Halsnæs Kommune
har meddelt bestyrelsen, at han af helbredsmæssige grunde
ser sig nødsaget til at
tilpasse sit arbejdsmæssige aktivitetsniveau til det, som de fysiske ressourcer og helbred nu engang tillader. Bestyrelsen har
fuld forståelse for, at Kim er nødt til at prioritere helbred, familie og sit faste job forud
for aktiviteterne i foreningen og ønsker ham alt godt fremover.
Formandsposten varetages frem til næste generalforsamling af foreningens næstformand, Kirsten Mørch Hansen, Varde kommune.
1. suppleant Charlotte Mandø, Fredensborg Kommune indtræder i konsekvens heraf
som medlem af bestyrelsen.

Foreningens bestyrelse 2020/2021
Den samlede bestyrelse er herefter:
•
•
•
•
•
•

Kirsten Mørch Hansen, Varde Kommune (Fungerende formand)
Jesper Mølbæk, Herning Kommune (Kasserer)
Karen Marie Johansen, Ringkøbing-Skjern Kommune (sekretær)
Runa Brøchner, Skanderborg Kommune
Jakob Olesen, Region Midt
Pia Munch Riisgaard, Vesthimmerland Kommune
FORENINGEN OFFENTLIGE HR-CHEFER, OHRC
BYTOFTEN 2, 6800 VARDE

•

Charlotte Mandøe, Fredensborg Kommune (næstformand)

Som suppleant til bestyrelsen er herefter:
•

Flemming Bækby Nielsen, Mariagerfjord Kommune

Hilsen fra foreningens nye formand – Kirsten Mørch Hansen
Se og hør foreningens nye formand præsentere sine tanker i denne YouTube video.
Klik på billedet eller dette link:

Foreningens formand, Personalechef Kirsten Mørch Hansen, Varde Kommune

MasterClass i Vanebrud
Den 20. oktober 2020 har foreningen udbudt en temadag i form af en MasterClass
over emnet ”Den vanebrydende leder”.
Desværre er antallet af tilmeldte på nuværende tidspunkt så beskedent, at det ikke vil
være forsvarligt at gennemføre dagen, hverken økonomisk eller udbyttemæssigt.
Derfor har bestyrelsen med beklagelse besluttet at AFLYSE

DAGEN

Bestyrelsen har modtaget megen positiv respons på emnet, men dette har desværre
ikke ført til tilmeldinger i tilstrækkeligt omfang. Ikke desto mindre satser bestyrelsen
på at gentage masterclass ’en på et senere tidspunkt, hvor trygheden til deltagelse i
konferencer og en rejse til bl.a. Aarhus er genetableret.
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Digitalisering – handler om mennesker
Den 23. november 2020 afholder OHRC i samarbejde med KL en konference om digitalisering. Du kan fortsat nå at redde dig en af de få resterende pladser. Tilmeld dig på dette link
Studieturen til Stockholm – forventes flyttet til efteråret 2021
Foreningen planlægger at gøre endnu et forsøg med
en studietur til Stockholm – formentlig medio september måned 2021.
Der kommer nærmere oplysninger om tilmelding og
konkret indhold, når foreningen har fået alle aftaler
på plads.
Det er naturligvis sådan, at allerede tilmeldte til den
aflyste studietur får fortrinsadgang til at deltage i
”2021 - modellen” – og naturligvis med modregning af
allerede indbetalt gebyr.
Indholdet i studieturen til Stockholm er til genovervejelse, men bestyrelsen forventer
fortsat, at deltagerne kan få indblik i, hvordan nytænkende organisationer kan se ud
indefra og i den tænkning, der ligger bag dem samt opleve og undersøge spændende,
kommunale HR-enheder i den svenske hovedstad – herunder evt. nye udfordringer
som kan være fælles for såvel danske som svenske HR-afdelinger og ledelser.

Offentlig HR Dag 2021, Comwell Kolding, den 28-01-2021
Bestyrelsen er i samarbejde med COK i fuld gang med at planlægge endnu en banebrydende og skelsættende dag for alle landets personale- og HR-chefer – og meget
gerne sammen med de medarbejdere i kommunen/regionen, der arbejdet med eller
har interesse i temaerne på HR-dagen.
HUSK at sætte kryds i kalenderen!

Landsmøde 2021 afholdes den 31/5 – 1/6 2021
Landsmøde 2021 afholdes på det skønne Hotel Vejlefjord, som ligger centralt i Danmark, naturskønt og relativt tæt på jernbane og motorvej.
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Som noget nyt i 2019 besluttede bestyrelsen at planlægge landsmødet over 2 hele
dage og med kun en enkelt overnatning. Dette fastholdes også i 2021.
Bestyrelsen håber på, at samfundet til den tid kommet ud af Corona’ens skygge og
glæder sig til forhåbentlig en lige så stor opbakning til landsmødet, som gennem de
foregående år. Vi vil derfor opfordre medlemmer og andre interesserede til straks at
reservere tidspunktet i kalenderen.
Bestyrelsen lægger i sine indledende overvejelser op til et fagligt spændende og udbytterigt program, hvor der naturligvis også bliver rig lejlighed til at network’e med
både nye og tidligere kolleger.
Det detaillerede program med tilmelding udsendes medio februar 2021.

OHRC på LinkedIn
Foreningen har oprettet en Company page på Linked-In, som netop er
gået i luften. Bestyrelsen håber på medlemmernes opbakning og vil opfordre dig til at like og abonnere på siden – ligesom du naturligvis også er
særdeles velkommen til at bidrage med indlæg mm.
Du finder siden på www.linkedin.com/company/ohrc
I konsekvens heraf har bestyrelsen besluttet at nedlægge foreningens Facebookside.

OHRC’s APP
Foreningens APP blev lanceret i det tidlige forår 2019 og har
stigende antal downloads.
For at få det fulde udbytte af APP’en vil bestyrelsen indtrængende anmode medlemmerne om at downloade
APP’en og knytte den sammen med brugerprofilen på medlemsweb.
Det er ikke så vanskeligt, hvis man følger vejledningen, som
du finder via dette link:
Husk, vi giver fortsat god rødvin til bruger nummer 150,
200……… 500, som udtrækkes på landsmødet hvert år.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Mørch Hansen
formand
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