
 

 Ordblinde / Dysleksiforeningen 
                  i Danmark 

        

 

 

Sekretariatet: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Tlf. 36 75 10 88, CVR-NR. 16 74 13 02 

E-mail: kontor@ordblind.org, Internet adresse: www.ordblindeforeningen.dk 

 

Referat af HB møde fredag d. 2. marts 2018 kl. 16.00 – 20.00. 
 

 

Indkaldte bestyrelsesmedlemmer: Mogens Schmidt, Christian Bock, Maj Mortensen, Lene Baasch, Janne 

Sabroe, Kirsten Weile, Carsten Hansen og Gitte Nielsen 

 

Øvrige indkaldte: Karen Bangert, Julie Riisby og Lars Sander 

 

Afbud: Julie Riisby, Lene Baasch 

 

Sted:  
Trinity Hotel & Konference Center 

Gl Færgevej 30 

7000 Fredericia 

 

Dagsorden/Referat: 

 
Pkt. 1 

Kl.16.00 – 16.10 

Emne: Formalia 

 

Sagsfremstilling:  

1. Optælling af stemmeberettigede, 

konstatering af, om bestyrelsen er 

beslutningsdygtig 

2. Valg af ordstyrer  

3. Valg af referent 

4. Godkendelse og underskrift af sidste 

referat  

5. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning: 

 

 

Ad. 1 Afbud fra Lene Baasch og Julie. 

Bestyrelsen er dermed beslutningsdygtig. 

 

Ad 2. Mogens er valgt som ordstyrer 

Ad 3. Karen er valgt som referent 

Ad. 4 Sidste referat er godkendt og 

underskrevet. 

Ad 5. Dagsorden er godkendt 

 

Pkt. 2 

Kl.16.10 – 16.45 

Emne: Økonomi 

 

Sagsfremstilling: ved Christian 

 Saldobalance (Bilag 1) 

 

 Status på medlemmer (Bilag 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

 

- Saldobalance for januar er gennemgået 

uden kommentarer 

- Der er fortsat medlemsfremgang hvilket 

er meget positivt.  

- Vedr. regnskab for 2017: Kørsel er 

steget pga. forhøjet sats og mere 

mødeaktivitet. Noget af kørslen skyldes 

afholdelse af kurser og er refunderet af 

OI fonden. Ordblindebladet giver et 

overskud på 45.000 kr. og indtægter fra 

private annoncører giver derudover 
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 Årsregnskab 2017 (Bilag 3a, b + c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budget og budgetfremskrivning 

(Bilag 4 a, 4 b) 

 

tilskud fra Tips og Lotto midler de 

kommende to år. Bladet er således en 

god indtægtskilde. Gaver: Gaver fra 

CBock fonden på ca. 115.000 kr. er 

øremærket oprettelse af en fond 

(hjælpemidler til ordblinde). Samtlige 

gaver er dog tilskudsgivende vedr. tips 

og lotto midler, med mindre der sker 

ændringer mht. fordelingsnøglen (som 

nu styres via Socialstyrelsen og ikke 

DH). Udgifter til revision og 

regnskabsmæssig assistance er højere 

end forventet, idet første år har givet 

større udfordringer end forventet. 

- Vedr. Revisionsprotokollat: Ved en 

fejl har bogholder Dorthe Andersen fået 

fuldmagt til banken således at hun alene 

kan disponere over bankens konti. Dette 

er noteret i revisionsprotokollatet. 

Efterfølgende er dette blevet rettet, 

således at Dorthe nu udelukkende har 

adgang til kontokik. 

 

- Budget: 

- Annoncer: FL sælger ikke annoncer for 

i år og vi kan således ikke leve op til 

budgettet med mindre der findes en ny 

løsning. Et alternativ kan være 

reklamebannere på hjemmesiden.  

- Det foreslås at ansættelsen af en ny 

medarbejder udsættes med et par 

enkelte måneder, fx til oktober. 

- Budgettet er godkendt og uændret siden 

mødet d. 20.1.2018. Karen sender 

budgettet til Dorthe, mht. at få budgettet 

ind i E-conomic. Christian præsenterer 

budgettet på årsmødet. 

- Budgetfremskrivningen er gennemgået. 

Ændring siden januar 2018: 

Egenkapitalen primo januar 2018 er 

korrigeret til faktisk tal 

Pkt. 3 

Kl.16.45 – 17.25 

Emne: Årsmødet  

 

Sagsfremstilling: Mogens 

 

 Status tilmeldte 

 

Beslutning: 

 

 

 

- Status på tilmeldte til Jubilæumsfesten: 

35 tilmeldte 
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 Planlægning og indslag 

 

 

 

 

 Det er foreslået, at der afsættes mere 

tid til, at kandidaterne præsenterer 

sig selv. Dvs. præsentation af 

kandidater foregår på årsmødet 

 Visioner (bilag 5) 

 

 

 Årsberetning status 

 

- Invitation til årsmødet genudsendes med 

ny dato – Aktion: Nina 

- Christian er Toastmaster 

Drejebogen til årsmødet er gennemgået 

og opgaver fordelt. 

- Der er afsat tid til præsentation af 

kandidater. 

 

 

- Visioner præsenteres ved årsmødet 

under eventuelt. Kirsten Weile 

præsenterer visionerne. 

- Årsberetning: alle indslag er kommet 

ind. Nina lægger årsberetningen på 

hjemmesiden senest 10 dage før 

årsmødet 

Pkt. 4 

Kl. 17.25 –  

17.40 

Emne: DU  

 

Sagsfremstilling: Mogens 

 

 Fælles alkoholpolitik sådan at vi ved 

100 % hvor hovedbestyrelsen står 

 

 

 

 

 

 

 

 Deltagelse i HB møder fremadrettet 

efter årsmødet 

 

Beslutning: 

 

 

 

- Mogens præsenterede de unges forslag 

til alkoholpolitik: De unge bruger deres 

fornuft og der er altid en ædru af DUs 

bestyrelse til stede når der drikkes 

alkohol. Deltagere under 18 år skal have 

forældretilladelse. Stedets regler 

overholdes. Bestyrelsen er enig i 

ovenstående politik. De unge nedskriver 

selv deres regler. 

- HB har ved tidligere møde besluttet at 

DU deltager som samlet bestyrelse en 

gang om året. 

Derudover holder Julie, Rikke, Mogens 

og Karen 3 årlige møder. 

Det første møde blev holdt d. 28.2.2018 

Mødereferatet sendes til bestyrelsen. 

Pkt. 5 

Kl. 17.40 –18.00 

  

Emne: EDA 

 

Sagsfremstilling: Lars Sander 

 

 Bestyrelsesarbejdet i EDA 

Hvad rører sig internationalt på 

ordblindeområdet 

Beslutning: 

 

 

 

- Lars har været med i EDAs arbejde i 

mange år. Pt. er Lars vicepræsident i 

EDA. Der er to vicepræsidenter i EDA. 

Lars opgave er at facilitere møder. Pt. 

arbejder Lars i en arbejdsgruppe som 

udarbejder en forretningsorden/ 

strategisk plan med undergrupper i 
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bestyrelsen: Fx 

Kommunikationsundergruppe, 

akademisk undergruppe bestående af 

forskere på området, governance 

gruppe. 

EDA arbejder primært med formidling, 

fx via konferencer: EDA tilbyder 

platforme til formidling af projekter og 

forskningsprojekter. 

EDA har 12 bestyrelsesmedlemmer. 

- EDA samarbejde med andre foreninger 

som beskæftiger sig med Dys (fx -

praksi, -fasi, -kalkuli), fx i politisk, 

europæisk sammenhæng. 

- EDA bidrager til udvikling af Moc-

kurser (Massive online cources) 

- Lars skriver en artikel til bladet om 

EDA’s jubilæum i år. 

- Lars er på valg til EDA’s bestyrelse i 

oktober 2019. 

- Lars deltager ved 3-4 EDA møder om 

året. 

Aftensmad 18.00 

- 18.30 

  

Pkt. 6 

Kl. 18.30 –18.45 

Emne: Bladudvalg 

 

Sagsfremstilling: Christian 

 

 Evaluering 

 

Beslutning: 

 

 

 

- Bladudvalget fortsætter i sin nuværende 

form. HB indstiller at Christian 

fortsætter i udvalget. Hovedbestyrelsen 

indstiller bladudvalget til at vælge en 

formand, som de øvrige udvalg selv 

vælger deres formand. 

 

Pkt. 7.  

Kl. 18.45 – 19.00 

Emne: Feriekoloni 

 

Sagsfremstilling: Maj, Lene og Karen 

 

 Prissætning på deltagergebyr 

til feriekolonier 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

 

 

- Pris for deltagelse i feriekolonien er 495 

kr.  

- Karen søger fribilletter til Danfoss 

Universe. 

- Ordblindeforeningen giver 

underskudsgaranti for to kolonier, 

ungelejr og teenlejr. 

- Janne søger Momondo (?) om tilskud til 
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 Ansøgning til 

Arbejdsmarkedets Feriefond 

kolonierne 

- Karen har sendt en foransøgning til 

Arbejdsmarkedets Feriefond. Karen 

regner med at søge ca. 70.000 kr. som 

dækker samtlige udgifter til ca. 1/5 af 

koloniens deltagere. Disse deltagere 

fritages for egenbetalingen pga. at 

familien er økonomisk vanskelig stillet. 

Pkt. 8 

Kl. 19.00 – 19.15 

Emne: Ordblindeprisen 

 

Sagsfremstilling: Mogens 

 Forslag til indstilling:  

Beslutning: 

 

 

- Indkomne forslag blev behandlet af 

bestyrelsen 

Pkt. 9 

Kl. 19.15 -19.30 

Emne: Ordblindekonferencer 

 

Sagsfremstilling: Mogens 

 Det er besluttet at lave 1-2 

Ordblindekonferencer i 2018 

– opfølgning jævnfør HB 

referat 5.3.2017 

 

Beslutning: 

 

 

- Konferencen skydes til 

efteråret/september 2019, jf. 

visionsplanerne.  

- Konferencer tages op på første efter 

årsmødet 

Pkt. 10 

Kl. 19.30-19.40 

Emne: ordblind.org mailadresser 

 

Sagsfremstilling: Karen 

 Bibeholdelse eller sletning af 

E-mail adresser med 

navne@ordblind.org 

 

Beslutning: 

 

 

- Nina sender beskrivelse ud vedr. 

praktisk oprettelse af mail 

- Bestyrelsen skal sende besked til Nina 

om de ønsker at bibeholde deres 

ordblind.org mailen. Deadline er 

udgangen af marts. 

Pkt. 11 

Kl. 19.40-19.50 

Evt. Beslutning:  

 

Brug af Ordblindeforeningens logo: 

Det skal fremgå tydeligt af trykt og digitalt 

materiale, hvem afsenderen er. Dvs. er 

afsenderen ikke Ordblindeforeningen, men blot 

sket i samarbejde med Ordblindeforeningen, 

skal det ikke fremgå. 

Dette sker ved et logo med teksten: ’i 

samarbejde med ordblindeforeningen’.  

 

Der skal opfordres til, at medlemmer af 

forældregrupper bliver medlemmer af 

Ordblindeforeningen. 

 

Punktet tages op ved næste bestyrelsesmøde. 

 

mailto:navne@ordblind.org
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NOTA: 

Nota-repræsentantskab har sendt en mail til 

ministeren Mette Bock med opfordring om, at 

dele af Nota ikke flytter til Nakskov. 

Dette pga. bekymringer for: 1) kvaliteten, hvis 

selve de praktiske udfordringer i forbindelse 

med udflytningen bliver så dyre, at NOTA ikke 

har overskud til NOTAs arbejde. 2) at enkelte 

services ikke vil fungere rent praktisk hvis hele 

Nota skal flyttes til Nakskov. 3) tab af 

fagpersonernes ekspertise ved udflytning. 

Bestyrelsen er enig med repræsentantskabet. 

Bestyrelsen har dog ingen holdning til den 

politiske beslutning om at flytte arbejdspladser 

ud generelt. 

 

Kirsten sender repræsentantskabets brev til 

sekretariatet. 

 

Vedr. VUC Syd repræsentantskab: 

VUC Syd beder Ordblindeforeningen om at 

udpege en repræsentant til 

Uddannelsesudvalget. Bestyrelsen indstiller 

Mogens som repræsentant for VUC Syd. 

Sekretariatet sender svar til VUC Syd. 

 

Pkt. 12 

Kl. 19.50-20.00 

Kommende møder Beslutning: 

Ændringer mht. bestyrelsesmøder: Der holdes et 

årligt 12/12 møde (inklusiv julefrokost), 

derudover 2 almindelige HB møder: 

1 møde omkring juni, 12/12 møde omkring 

oktober, 1 møde omkring marts. 

Visioner diskuteres på 12/12 møder 

Årsmøde holdes så vidt muligt i maj. 

 

Kommende datoer:  

- 8. juni kl. 16.00 – 20.00 i Taastrup 

- 9. – 10. november 12/12 møde et sted i 

Jylland 

- 29. marts 2019 kl. 16.00 – 20.00 i 

Taastrup 

- Årsmøde 2019: 25. maj 

- Kommer man ikke til bestyrelsesmødet 

skal man melde afbud via mail eller 

telefon. 

 

 


