
Referat fra møde arbejdsmarkedsudvalg 

Onsdag 10. april 2019 

Deltagere: Mogens, Carsten, Susanne, Svend, Kaj og Karina 

Afbud: Christian, Gitte og Birte 

Referent: Karina 

 

Mogens orienterede om at Erik har valgt at stoppe i Arbejdsmarkedsudvalg.  

 

1. Valg af formand 

Det blev besluttet at Mogens indtil videre tager formandsposten i udvalget.   

 

2. Referat fra sidst.  

Mogens gennemgik referatet fra sidst med følgende kommentarer:  

- Vi nedtoner kontakten til politikerne indtil efter valget.  

- Sag fra Esbjerg: Kommunen er i sin ret til at handle som de gør.   

- FGU: Ikke så meget nyt, men vi følger op. VUCerne mister en del elever til FGUerne.  

- Jobcentrene har fået en del flere penge til at hjælpe ordblinde arbejdssøgende.  

- SU: Mogens følger op.  

- Handicaphjælp. Dansk handicapråd gør muligvis noget ved sagen.  

 

3. Nyt fra Ordblindeforeningen:  

Referat fra senest HB møde blev gennemgået. Referatet offentliggøres snarest.  

 

4. Kredsmøde 

Der er kredsmøde 4. maj 2019, hvor der bl.a. vil blive informeret om ny bogholder, ny hjemmeside og nyt 

medlemsmøde, ting der kommer op på årsmødet, årsregnskabet bliver præsenteret og andet.   

 

5. Årsmøde 

Årsmødet den 25. maj 2019: Formand, den ene næstformand og to bestyrelsesformænd er på valg.  

 

6. Kommende messer og uge 40 

Messe afholdt i Ålborg: Gav 9 nye medlemmer – hvoraf en er en virksomhed.  

Messe afholdt i Frederikshavn: 11 nye medlemmer.  

Messe afholdt i Støvring: 3 nye medlemmer.  

Godt gået af nordjyderne!!  

 

Svend har kontakt til Gigantium i Ålborg vedr. en messe han er blevet anbefalet.   

 

Karina informerede om løb i Kolding, hvor det er muligt at opsætte en stand. Løbet er den 26. maj 2019. 

Susanne vil gerne komme til Kolding med et telt. Karina undersøger nærmere vedr. løbet og vender tilbage 

til Susanne.  



 

Uge 39:  

Mogens sender datoer.  

 

Uge 40:  

Mandag 30/9: Messe i Esbjerg. 

Tirsdag 1/10: Thy Mors – Maja + Svend. 

Onsdag 2/10: Ordblindemesse i Vejle.  

Torsdag 3/10: Bramdrupdam skole i Kolding – med Bubber.  

Søndag i uge 39 København.  

8. + 9. oktober i Storstrøm. 

 

Det skal besluttes hvem, der deltager på hvilke messer. Karina og Gitte koordinerer sammen med Anna.  

 

7. Virksomhedsopsøgende arbejde. 

Vi skal i gang med samarbejdet med Policy Group, som mener, at vi bør starte med kontakten til 

virksomheder.  

 

Kaj har forsøgt at besøge 5 virksomheder, men det er svært at komme igennem nu hvor VUCerne tilbyder 

uddannelse for ordblinde. 

Der mangler nye brochurer, hvilket vi forventer bliver lanceret ifm. det nye logo mv.  

Vi skal være bedre til at fortælle virksomhederne, hvorfor de skal støtte os. Samtidig skal vi være bedre til at 

synliggøre, hvilke virksomheder der støtter os.  

 

8. Hvad skal vi arbejde med i 2. halvår 2019.  

Der var forslag om sammenlægning af Politisk udvalg og Arbejdsmarkedsudvalg, idet der er mange 

sammenfald. Forslag om et øst og vest udvalg. Forslaget drøftes på næste møde i Politisk udvalg og tages 

op på næste HB møde til beslutning. 

 

9. Mødedatoer:  

9. september – Vejle.  

4. december – Kolding – julefrokost et sted i Kolding, Karina undersøger.   

 

10. Evt.  

Intet til eventuelt.  

 

 

 

 

 


