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Referat af HB møde 29. marts 2019 kl.16.00 – 20.00.  

 

 

Indkaldte: Mogens Schmidt, Christian Bock, Maj Mortensen, Janne Sabroe, Kirsten Weile, Carsten Hansen, 

Karina Christensen, Julie Riisby og Gitte Nielsen. 

 

Øvrige indkaldte: Karen Hojer Bangert, Anna Ljungdahl  

 

Afbud:  

 

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

 

Dagsorden  

 

Pkt. 1 

 

Emne: Formalia og præsentation af bestyrelse 

 

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: 

 

 

1. Bestyrelsen er fuldtallig og dermed 

beslutningsdygtig 

 

2. Mogens er valgt til ordstyrer 

3. Karen er valgt til referent 

4. Sidste referat er godkendt og 

underskrevet 

5. Dagsordenen er godkendt 

Pkt. 2 

 

Emne: Økonomi 

 

Sagsfremstilling: Ved Christian og Karen  

 

 Revideret regnskab (Bilag 1A), 

Ledelseserklæring (Bilag 1B), 

revisionsprotokollat (Bilag 1C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

 

Aktion:  

 Annonceindtægter har været lavere end 

forventet. De samlede rejse og 

mødeudgifter har været højere end 

forventet. Udgiften til øvrige aktiviteter 

lavere end forventet. Der er tilføjet nye 

udgiftsposter: Vareforbrug og 

markedsføring. Ligeledes er lønninger 

og administrationsudgifter lavere end 

forventet. Dette skyldes at ansættelse af 

ny medarbejder og udvikling af ny 

hjemmeside blev udskudt. Det samlede 

underskud for 2018 er ikke så stort som 

budgetteret med. Det reviderede 

regnskab er godkendt og underskrevet. 

Ligeledes blev ledelseserklæringen og 

revisionsprotokollatet skrevet under.  
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 Saldobalance pr. 28.02.2019 (Bilag 2A) 

+ pengestrømsanalyse (Bilag 2B – 

fremvises på mødet er ikke medsendt) + 

godkendt budget 2019 (Bilag 2 C) 

 

 

 

 

 Status på medlemmer (Bilag 3) 

 

 

 

 Ny bank 

 

 Ny bogholder - tilbud fra Beierholm v. 

Anna (Bilag 4A + 4B) 

 

 Vi gennemgik pengestrømsanalyse, 

saldobalance og budget samlet. På 

baggrund af et mere positivt årsresultat 

end forventet, blev følgende nye tiltag 

genoptaget: Ny hjemmeside og ny 

bogholder. Jf. bilag 4A og 4B og pkt. 4. 

Det godkendte budget vil efter mødet 

blive tilrettet og medsendt referatet.  

 Nina har i februar/marts udmeldt 

medlemmer som ikke har betalt 

medlemskab for 2017 og 2018. Der har 

været omkring 180 udmeldelser. 

 Ny bank: Det er besluttet at skifte bank, 

muligvis til Arbejdernes Landsbank 

 Vores revisionsfirma kan også tilbyde 

bogholderi og contoller. Pris er ud fra 

bogholder i 5 timer pr. uge, månedlig 

administration, kvartalsoversigt, 

regnskabsmæssig assistance. Revision 

alene, 44.800 kr. ex moms, Bogholder 

og controller: 149.000 kr. ex moms 

 Fastholdelse af medlemmer: Der skal 

øget fokus på, at medlemmer tilmelder 

sig PBS. Kirsten opfordrer til, at 

sekretariatet sender brochurer til alle 

efterskolernes velkomstfolder – evt. som 

en ny folder, designet af Anette- frist 

starten af juni. 

 

Aktion:  

 Budget for 2019 tilrettes 

 Udarbejdelse af kontrakt vedr. ny 

bogholder, opsigelse af tidligere 

bogholder 

 Janne- ønsker en ny opdateret 

medlemsliste tilsendt 

 Udsendelse af foldere til efterskolerne, 

evt. i en ny udgave 

Pkt. 3 

 

Emne:  

 

Ordblindeuge 40 

Ambassadørkorps 

Ordblindeprisen 2019 

Kredse og Rådgiverkorps  

Undervisning 

Re-design af logo og hjemmeside 

Forslag til ændring af navn på foreningen 

Beslutning: 

 

Aktion: 

 Ordblindeuge 40: Vi har manglet 

arrangementer i København. Anna har 

derfor udviklet et arrangement i 

København. Arrangementet har fokus på 

ordblindhed og selvværd. 

Arrangementet tager udgangspunkt i 
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Sagsfremstilling: Ved Anna 

 

’Jeg læser falsk’ forestillingen. Dato 

forventes d. 29. september. Bubber 

forventes at deltage. Arrangementet er 

gratis. Vores ambassadører skal deltage. 

Ligeledes Christian Bock og Randi om 

it-hjælpemidler. 

Kirsten Weile: Efterskolernes dag er 

den 29. september, men Efterskolerne 

vil gerne bidrage på dagen. 

 Sideløbende aktivitet: 1) Anna er i 

dialog med Børns Vilkår om et 

samarbejde med fokus på hinandens 

arbejde. 2) Nota har lavet en 

reklamefilm. Vi håber på at vores logo 

kan vises i denne. 3) Anna foreslår et 

tilbud på medlemspris i Ordblindeugen. 

 Konkurrence for Ordblinde-efterskoler i 

uge 36-38: plakatkonkurrence. I uge 40 

vælges en plakat. Gevinsten er et besøg 

af en Hjemis-bil. 

 Ordblindeprisen skal gerne uddeles i 

uge 40. Anna foreslår afstemning via 

hjemmesiden. 

 Anna har opstillet kriterier for 

ordblindeprisen. Kriterierne er 

formuleret ud fra input fra sidste 

bestyrelsesmøde. 

 Bestyrelsens forslag: 1) Forfatter 

Christina Ramskov, 2) bestyrelsen 

foreslår en lærer som er ude i 

folkeskolen. 

 Anna foreslår at der i 2020 skal laves en 

ordblindepris til kommuner som gør det 

godt for ordblinde 

 Kriterier for ambassadørkorps: 

’Vedkommende skaber fokus på 

mennesker med ordblindhed’. Anna 

foreslår Charlotte Bøving og Josephine 

af Rosenborg, som har deltaget i ordblid 

kampagnen af vores Ambassadør Mads 

Heindorf 

 Maj foreslår Ghita Nørby som 

ambassadør som forening. Mads har 

undersøgt Ghita som ambassadør for 

armbåndet (ordblid), men på det 

tidspunkt var hun ikke interesseret. 

 Mogens foreslår Matthias Tesfaye som 
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ambassadør 

 Julie snakker med Mads Marius, hvis 

han kommer ud på teenlejren. 

 Udgift til Ordblindeugen: Som forening 

lægger vi arbejdstid men ingen 

økonomi. Der er i budgettet afsat 10.000 

kr. til Ordblindeløbet. Bestyrelsen 

vælger at fastholde 10.000 kr. til PR-

arbejdet i samarbejde med Nota og 

Netværkslokomotivet. 

 Udkast til ændring af rådgiverkorps: 

Mål: bedre rådgivning, ensartet 

rådgivning, fastholdelse af frivillige 

rådgivere. 

 Anna foreslår 4 hovedafdelinger: 

Nordjylland, Sydjylland, Sjælland, 

Fyn/øerne. Under disse hovedafdelinger 

er der 7 aktive kredse. Kredsene referer 

til de 4  hovedafdelinger, som referer til 

sekretariatet. Formålet er, at 

sekretariatet hjælper med at arrangere 

aktiviteter og er tovholder for 

rådgivningen. Forslaget er blot en 

skitse. Skitsen vil blive taget op på 

kredsmødet. Der arbejdes videre med 

modellen. Forslaget kan evt. 

præsenteres på årsmødet, dog ikke som 

færdig beslutning. 

 Hvad er holdningen til hvad gør vi med 

opkald fra mennesker som ikke er 

medlemmer? Ved at indgangen til 

rådgivningen er et opkald til 

sekretariatet, som henviser til de 

frivillige, undgår vi, at rådgiverne får 

opkald fra ikke-medlemmer. Ligeledes 

kan sekretariatet fordele henvendelserne 

mere ligeligt. 

 Forslag om at søge midler til 

professionel rådgiver og bisidder 2020. 

 Nyt navn og Re-design grafisk design i 

det hele taget: Vi er ved at lave et nyt 

look, som er gennemgående i alt hvad 

foreningen udsender/kommunikerer, 

logo, brevpapir, foldere, hjemmeside 

mv. Vi gør det for at blive mere 

tidssvarende.  Godt tidspunkt mht. 

ændring af logo og grafisk udtryk. Godt 
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tidspunkt fordi det er nu vi får store 

ændringer og arbejder på en 

medlemstilgang.  

 Bestyrelsen godkendte navnet 

’OrdblindeForeningen’ 

 Logo-udkast blev ikke godkendt. Dog 

var der enighed om bibeholdelse af rød 

cirkel, som i nyt logo-forslag eller 

modificeret. Overvejelser: hvad kan jeg 

identificere mig med? Fx tablets, 

høretelefoner, Forslag om et logo med 

bogstaver som der byttes rundt på. Der 

lægges vægt på, at det vil være godt at 

logo kan stå alene uden navn. Forslag 

om ’Ord’ som bærende element. Logoet 

kan tages op på kredsmødet og 

afstemning af nyt logo kan foregå via 

mail. 

Pkt. 4 

 

Emne: Ny hjemmeside og nyt medlemssystem 

 

Sagsfremstilling: Ved Karen 

- Indhold ny hjemmeside 

- Tilbud på ny hjemmeside 

- Tilbud på nyt medlemssystem  

Beslutning: 

 Ny hjemmeside kodes i Wordpress og 

har fokus på følgende: 
- Mobilvenlig responsive hjemmeside 

- Moderne platform hvor vi nemmere kan 

ændre udseende og tilføje features 

- Bedre service til medlemmer 

- Lettere hvervning 

- Bedre mulighed for fundraising 

- Nyt design 

 Ny hjemmeside laves af Montage 

Bureauet i samarbejde med Kailow.  

 Beslutning vedr. medlemssystemet kan 

først træffes efter, at der er udarbejdet 

en digital strategi. Den digitale strategi 

udvikles snarest muligt. 

Medlemssystemet genoptages som 

punkt ved næste HB møde. 

 

Aktion: 

 Udvikling af ny hjemmeside igangsættes 

snarest muligt.  

 Der afsættes 70.000 kr. til den nye 

hjemmeside. 

 Medlemssystem sættes på dagsordenen 

til næste HB møde 
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Pkt. 5 

 

Emne: Kredsmøde 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

Beslutning: 

 

 Kredse vil ved kommende kredsmøde 

fremlægge deres arrangementer mv. 

 Der må Max deltage 2 medlemmer fra 

hver kreds 

 

Aktion: 

 Der udarbejdes en dagsorden til 

kommende kredsmøde 

Pause kl. 

17.30 

?  

Pkt. 6 

 

Emne: Årsmøde 

 

 Hvem genopstiller? 

 Forslag til vedtægtsændring –

støttemedlemskab 

 

 

 

 Foredragsholder 

 Fællesspisning 

 

 Forslag vedtægtsændringer eksklusion 

(Bilag 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

 

Beslutning: 

 

 

 Alle genopstiller, jf. sidste referat. 

 Bestyrelsen mødes en time før årsmødet 

starter 

 Forslag om pris på støttemedlemskab: 

200 kr.  

 Foredragsholder: Stefan Pal 

 Fællesspisning: Tilmelding til 

fællesspisning sker via sekretariatet 

 Vedtægtsændring: Mogens foreslår at 

slette stk. 5.3 i nuværende udkast til 

vedtægtsændring. Vi gennemgår og 

omskriver.  

 Lars Sander foreslås som dirigent 

 Lars Sander fremlægger Powerpoint om 

EDA under evt. 

 30.4 indsendes afsnit til årsberetningen 

 

Aktion: 

 Mogens tager kontakt til Lars Sander 

 Der udsendes invitation vedr. årsmødet 

og tilmelding til fællesspisning 

Pkt. 7 

 

Emne: Sekretariatets årsplan (Bladet mv.) 

 

Sagsfremstilling:  

Beslutning: 

 

Aktion:  

 Punktet er udskudt 

 

 

Pkt. 8 

 

Emne: Aktivitetsplan 

 

Sagsfremstilling: ved Karen 

Beslutning: 

 Karen har søgt midler via 

Handicappuljen til følgende: 1 x 
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 Planlagte aktiviteter 2019/2020 

 

julefrokost 2019, 2 feriekolonier 2019, 

Teenlejr 2019, Ungelejr 2019, 

Kursusweekend for unge 2020, 

Minikoloni 2020 

 Karen har søgt midler via PUF puljen til 

følgende: Etablering af mentorkorps for 

udsatte unge med ordblindhed under 

uddannelse. Der er søgt om lønmidler + 

midler til afholdelse af 1 kursus samt til 

netværksmøder og faglige-aftener 

 Til aktivitetsplanen blev tilføjet 

aktiviteter søgt via Handicappuljen. 

 Svar fra begge puljer forventes juni 

2019 

Aktion: 

Pkt. 9 Emne: Arbejdsbeskrivelser 

 

Sagsfremstilling: ved Mogens 

 

Beslutning: 

 

Aktion: 

 Sekretariatet holder møde med Mogens i 

april og vi tilpasser 

arbejdsbeskrivelserne  

Pkt. 10 Emne: Møder 2019/2020 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

Beslutning: 

 

Aktion: 

 Alle møder holdes i Middelfart. 

 HB møder: 6.september 2019, 6. marts 

2020 

 12/12 møde: 6.-7.december 2019 

 Årsmøde: 2.maj.2020 

 Maj foreslår at vi holder visionsmødet 

om lørdagen, så vi har god tid til mødet 

med de unge 

 

Pkt. 11 Emne: Sekretariatets åbningstider 

 

Sagsfremstilling: 

 

Beslutning: 

 

Aktion: 

 Telefontider på sekretariatet ændres: 

Medlemsservice mandag, tirsdag, 

torsdag og fredag kl. 10.00-11.30 + 

kl.12.30 – 14.30 

 Rådgivning Medlemsservice mandag, 

tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.30 – 

14.30 
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Pkt. 12 Emne: Evt. 

 

Sagsfremstilling; 

 Ny formand arbejdsmarkedsudvalg 

Beslutning: 

 

Aktion: 

 Erik træder tilbage som formand af 

arbejdsmarkedsudvalg. Der skal findes 

en ny formand for udvalget 

 Mogens er i dialog med Stefanie Lose 

vedr. tilgængelighed på sygehuse. 

 Weekendkolonier på efterskoler 

etableres om muligt allerede i år. Både 

Hjembæk efterskole og Vrigsted 

Efterskole har vist interesse. 

 Forslag til at lave ordblindebladet om til 

en pod-cast 

 Janne foreslår etablering af mentor 

ordning for de unge: de unge skal rejse 

for langt for at få sps-støtte. 

 

Andet: Skole og forældre holdt møde i lokalet 

ved siden af og opfordrede til et samarbejde 

vedr. følgende: Tidlig indsats, netværk på skoler 

for forældre – deling af viden, forældrenetværk. 
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