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Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 8.6.2018 kl. 16.00 – 21.00 
 

 

Indkaldte: Mogens Schmidt, Christian Bock, Maj Mortensen, Kirsten Weile, Carsten Hansen, Rikke Madsen, 

Julie Riisby, Gitte Nielsen, Karina Christensen (suppleant) og Janne Sabroe (suppleant) 

 

Øvrige indkaldte: Karen Hojer Bangert 

 

Afbud: Gitte Nielsen, Janne Sabroe 

 

Sted: Handicap Organisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

 – Mødelokalet hedder Frederiksberg – Rød gang - stueetagen 

 

 

Dagsorden  

 

 

Pkt. 1 

 

Emne: Formalia og præsentation af bestyrelse 

 

Sagsfremstilling:  

1. Præsentationsrunde 

2. Optælling af stemmeberettigede, 

konstatering af, om bestyrelsen er 

beslutningsdygtig 

3. Valg af ordstyrer  

4. Valg af referent 

5. Godkendelse og underskrift af sidste 

referat  

6. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Beslutning: 

 

1. Præsentationsrunde af den nye samlede 

bestyrelse og suppleanter. 

2. Tilstede er 7 ud af 8 stemmeberettigede. 

Bestyrelsen er dermed 

beslutningsdygtig. 

3. Mogens er valgt til ordstyrer 

4. Karen er valgt til referent 

5. Sidste bestyrelsesmødes referat er 

godkendt og underskrevet 

6. Dagsorden er godkendt. 

Ekstra punkter: Diæter, Folkemøde 

2019 

Pkt. 2 

 

Emne: Økonomi 

 

Sagsfremstilling: ved Christian og Karen 

 Saldobalance + budget (Bilag 1 A + 1B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Status på medlemmer (Bilag 2) 

Beslutning: 

 

 

 Christian og Karen præsenterede 

saldobalancen med opstillet budget. 

Som det ser ud pt. er under halvdelen af 

udsendte fakturaer blevet betalt. Vi 

afventer bogføringen af maj måned og 

holder fortsat øje med 

medlemskontingenter. Bladudvalget vil 

blive bedt om at bidrage til 

annoncesalget. 

 Status på medlemskaber: Vi har en del 
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 Tilbud fra ny revisor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ny Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 Diæter ved repræsentantskaber (Bilag 3) 

 

 

 

 

 

 Mobile Pay My Shop  

 

 

 

 

 

 Handicappulje 

 

udmeldelser i forbindelse med udsendte 

opkrævninger, men oplever stadig 

medlemstilgang. Flere medlemmer 

skifter fra enkeltmedlemskab til 

familiemedlemskab. Udmeldelser af 

ikke betalende medlemmer fra 2017 er 

på plads. Kredsformænd bedes om at 

kontakte ny-indmeldelser fra 2017 ved 

manglende betaling ved faktura. 

Ligeledes manglende betalinger for 

april/maj kørsler.  

 Christian og Karen præsenterede nyt 

tilbud fra revisor fra Sønderjyllands 

Revision og nuværende revisors nye 

tilbud. Ligeledes blev et tredje tilbud fra 

Trekroner Revision nævnt. Ud fra disse 

tilbud vurderes det, at vi ikke foreløbig 

skifter revisor. Maj kontakter egen 

revisor for at indhente tilbud fra ham. 

Maj henviser til Sekretariatet/Karen. 

 FM foreslår at skrifte bank. Nuværende 

bank er Nordea. Vi må forholde os til 

fejl og mangler vi oplever med Nordea 

som bank og dårlig omtale af banken 

generelt. En anden årsag er negativ 

renter. Det besluttes, at der undersøges 

muligheder for at skifte bank. I første 

omgang Arbejdernes Landsbank. 

 Karen præsenterede udspil for diæter 

ved repræsentantskaber som fx nordiske 

møder, EDA mv. Udspil er statens 

takster. Statens takster opleves som 

besværlige og ikke dækkende for de 

faktiske udgifter. Det blev besluttet, at 

der som udgangspunkt må bruges op til 

600 kr. pr. døgn på forplejning. 

Forplejning derover skal der søges 

dispensation for via formand/FM. 

 Vi har fået skiftet over til Mobile Pay 

shop, idet Mobile Pay business snart 

lukker. Sekretariatet sender oplysninger 

med nyt nummer til lokalkredse, 

nyhedsbrev mv. Derudover laves skilte 

med Mobile Pay nummer. 

 Vi har fået mindre tilskud end søgt, men 

har samlet set det samme beløb til 
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rådighed som vi plejer. Dette bla. pga. 

højere deltagerbetaling. Derved har det 

kunnet lade sig gøre at holde to kolonier 

+ ungelejr + teenlejr. 

 Ekstra punkt vedr. diæter ved Mogens: 

Det blev besluttet, at formandskabet 

ligestilles med personalet mht. diæter. 

Pkt. 3 

 

Emne: Deltagelse af suppleanter 

 

Sagsfremstilling: ved Mogens 

 

 

Beslutning: 

 

 Mogens foreslår, at suppleanter deltager 

ved bestyrelsesmøder. Det blev 

vedtaget, at suppleanter deltager ved 

bestyrelsesmøder. 

Pkt. 4 

 

Emne: Ordblindeprisen 

 

Sagsfremstilling: ved Mogens 

 

 

 

Beslutning: 

 

 Bubber har sagt ja til at overrække 

Ordblindeprisen i uge 40. 

Pkt. 5 

 

Emne: Årsmødet 2018 

 

Sagsfremstilling: ved Mogens 

 Evaluering af årsmødet 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medlemsmøder 

 Kredsmøder 

 

Beslutning: 

 

 

 Fremlæggelser på årsmødet blev 

opfattet meget positivt.  

Bestyrelsen ønsker at inddrage 

medlemmer og bestyrelsesmedlemmer 

via medlemsmøder og kredsmøder, så 

medlemmer + bestyrelser bliver hørt i 

løbet af året.  

Dejligt med en årsberetning med bidrag 

fra alle i bestyrelsen og repræsentanter. 

Vi må have fokus på, at flere kommer til 

årsmødet: 

- Evt. ved at forslag sendes ind inden 

tilmelding til årsmødet. Dette kræver en 

vedtægtsændring.  

- Evt. ved underholdning som trækker. - 

- Evt. slutte af med fælles middag - med 

egenbetaling.  

 Tages op som særskilt punkt 

 Tages op som særskilt punkt 

Kl. 18.30 – 

19.15 

 

 

Aftensmad 

 

Pkt. 6 Emne: Udvalg Beslutning: 
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Sagsfremstilling: ved Mogens 

 Gennemgang af udvalg og 

repræsentantskaber (Bilag 4) 

 Valg af nye repræsentanter og 

udvalgskontaktpersoner 

 

 

 

 Formænd for udvalg tager kontakt til 

udvalget for at mødes.  

 Sekretariatet opdaterer hjemmesiden 

mht. nye udvalg og nye medlemmer i 

udvalgene. Jvf opdateret bilag 4. 

Pkt. 7 

 

Emne: Ordblindeugen 

 

Sagsfremstilling: Ved Christian 

Beslutning: 

 

 Ordblindemesse i Horsens er første 

weekend op til uge 40. Dvs. sidste 

lørdag/søndag i september. Christian 

foreslår, at sende et nyhedsbrev ud for 

at finde nogle som har lyst til at stå ved 

Ordblindeforeningens messestand. 

Christian kontakter sekretariatet mht. at 

skrive et nyhedsbrev. 

Pkt. 8 Emne: Samarbejde med NVL og Nota i 

ordblindeugen 

 

Sagsfremstilling: Ved Christian 

Beslutning: 

 

 I samarbejde med NOTA og 

Netværkslokomotivet skrives artikler og 

arbejdes på markedsføring – der er ansat 

et mediebureau til opgaven. 

Ordblindeforeningen bidrager med 

10.000 kr.  

Pkt. 9 Emne: Ny frivillig Anna Ljungdahl (Bilag 5) 

 

Sagsfremstilling: Ved Karen 

 Gave til kronprinsen 

 

 

 

 

 Konkurrence: Krus, plakat, 

postkort 

 

 Ordblindeuge 

 

 

 Hjemmeside 

 

 

 

 

 Samarbejde med It-Universitetet 

Beslutning: 

 

Anna – frivillig udviklingskonsulent 

 Gaven til kronprinsens 50 års 

fødselsdag var et olie på lærred maleri + 

et armbånd, samlet som et kunstværk. 

Gaven overrækkes så vidt muligt 

personligt i uge 40. 

 Bestyrelsen godkendte udgifter til 

produktion af krus, plakat, kunsttryk og 

postkort. I alt ca. 37.000 kr. ex. moms 

 Anna arbejder på særlig awareness i uge 

40. Her sælges bl.a. ovenstående, gerne 

i samarbejde med Bubber og 

kunstnerne. 

 Anna har været i dialog med jobcenter 

omkring tilretning af hjemmesiden. Hvis 

behov for dette vil Anna gerne assistere 

med kontakt til jobcenter med henblik 

på at få en i jobprøvning eller praktik. 

 Anna og Karen har holdt møde med 
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 Deltagelse ved bladmøde 

 

Gitte Bang Stald vedr. et projekt om 

ordblindhed, som tilbud for studerende i 

semesteret efterår/vinter 2018. 

Bestyrelsen støtter op om dette. 

 Anna deltager ved næste bladmøde 

sammen med hendes veninde Debbie, 

som har ideer til fornyelse af bladet 

samt gerne vil skrive artikler mv. 

Pkt. 10 

 

Emne: Feriekoloni 

 

Sagsfremstilling: ved Maj 

 Orientering om årets kolonier 

 

 

 

Beslutning: 

 

 I uge 27 er der 40 deltagere. I uge 30 

deltager ca. 65. 

 Det er dejligt at der i år er plads til 

gengangere og mere tid til dem som 

kommer med. 

 

Pkt. 11 

 

Emne: Medlemstyper 

 

Sagsfremstilling: ved Christian 

 

 Støttemedlemskab 

 

 

Beslutning: 

 

 

 

 Mange bedsteforældre vil gerne være 

støttemedlemskaber. FX 100 kr eller 

200 kr pr. år. 

 Mogens og Christian laver et forslag 

vedr. støttemedlemskab. Det tages op 

som forslag på 12/12 mødet 

 Med i betragtning tages mulighed for at 

donere gaver. 

Pkt. 12 

 

Emne: Stillingsbeskrivelse ny medarbejder 

(Bilag 6) 

 

Sagsfremstilling: ved Mogens 

 

Beslutning: 

 

 

 Det er besluttet, at der i slutningen af 

2018 ansættes en rådgiver/ 

frivilligkoordinator. 

 Mogens præsenterede 

stillingsbeskrivelsen 

 Hvis en rådgiver eller 

bestyrelsesmedlem/kredsbestyrelse 

søger jobbet, kan vedkommende ikke 

fortsætte sit frivillige virke i foreningen. 

 FM beslutter lønniveauet med 

udgangspunkt i budgettet. 
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Pkt. 13 

 

Emne: Nye samarbejdspartnere  

 

Sagsfremstilling: ved Karen 

 

 FFFP - Foreningen for forældre med 

elever i fri- og privatskoler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lotte Isager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIR skolerne / Askovfonden 

 

 

Beslutning: 

 

 

 

 Møde i april - foreningen arbejder for, 

at de krav som stilles folkeskolerne også 

gælder privatskolerne. Eller at der laves 

en lov, så forældre har rettigheder. 

Foreningen oplever ligesom vores, at 

forældre bliver nødt til at flytte deres 

børn fra privatskolerne, når det viser sig, 

at barnet er ordblindt. 

FFFP inviteres til rådgivningskursus. 

Det foreslås, at hun inviteres til et 

bestyrelsesmøde, fx 12/12 møde. 

 Møde i maj - Lotte Isager (antropolog) 

beskæftiger sig med neurodiversitet og 

ordblindhed/fonologiske 

afkodningsvanskeligheder i samspil med 

miljøet. Modsat læseforskere, som har 

fokus på fonologien/fonologiske 

vanskeligheder alene. Lotte Isager 

skriver gerne en artikel til os om 

komorbiditet. Julie foreslår et besøg af 

Lotte for de unge. 

 Møde i maj – MIR 

skolerne/Askovfonden arbejder på at 

indsamle viden om mistrivsel og 

samarbejder med autisme foreningen, 

ADHD foreningen mv. De ønsker at 

udvikle en forebyggende, 

helhedsorienteret familieindsats. MIR 

skolerne og Askovfonden vil gerne 

samarbejde med os.  

Pkt. 14 

 

Emne: Ordblindekonferencer 

 

Sagsfremstilling: ved Mogens 

 

 Status på ordblindekonferencer 

 

Beslutning: 

 

 

 

 Der er mange andre konferencer i år. Vi 

går derfor ikke videre med vores 

konference for i år. 
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Pkt. 15 Emne: Kredsmøder  

 

Sagsfremstilling: ved Maj  

 2 møder om året af 4 timers varighed 

med faste punkter 

Beslutning: 

 

 

 Kredsformænd og kontaktpersoner skal 

samles 2 gange om året, fx i Odense. 

Hovedbestyrelsen og DU-Dysleksi 

Ungdom inviteres ligeledes. Maj – 

tovholder + Mogens. Der er behov for 

hjælp til denne opgave.  

 Bestyrelsen og kredsformænd opfordres 

til at tage kontakt til Maj, hvis de har 

lyst til at komme med input til hvad 

mødet skal handle om. 

Pkt. 16 Emne: Medlemsmøder 

 

Sagsfremstilling: ved Maj 

 Øst og Vest 

 

Beslutning: 

 

 

 Maj er tovholder for de to 

medlemsmøder. Medlemsmøderne er 

identiske. 

 På medlemsmødet kommer en 

foredragsholder og der er mulighed for 

at byde ind med ideer. 

Pkt. 17 Emne: Persondataforordningsloven 

 

Sagsfremstilling: ved Karen 

 Status  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samtykkeerklæringer 

 

 

Beslutning:  

 

 

 Status: vi har lagt vores cookie politik 

op på hjemmesiden. Privatlivspolitikken 

er færdig og lægges på hjemmesiden i 

næste uge. Der sendes infobrev ud til 

lokalkredsformænd og rådgivere. Der er 

lavet databehandleraftaler med fleste 

databehandlere. Mangler med Dorthe 

Andersen og Strandbygaard. 

Datastrømme er næsten færdig 

beskrevet beskrevet og kan fremvises 

ved efterspørgsel. Mangler at beskrive 

en it-sikkerhedspolitik. Vi er ikke helt 

complient i forhold til denne, idet vi 

ikke kan sende og modtage sikker mail. 

 Bestyrelse underskriver 

samtykkeerklæringer vedr. 

tilgængeliggørelse af billede og 

kontaktoplysninger på fx hjemmesiden 

og i bladet. Samme erklæring 

underskrives af medarbejdere og andre 

tillidsfolk og frivillige, fx rådgivere. 
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 Privatlivspolitik sendes til bestyrelsen 

mht. at kommentere. 

Pkt. 18 Emne: Evt. + visionsmøde/12-12 møde Beslutning: 

- 12/12 mødet rykkes til januar. Der 

sendes en doodle ud vedr. dato. 

Bestyrelsesmødet bliver d. 9. november  

- Kredsene kunne godt tænke sig en form 

for pakkeløsning mht. en aktivitet, som 

kredsene kan afvikle med hjælp fra 

bestyrelsen/sekretariatet eller lignende.  

- Vedr. Folkemødet: der undersøges 

muligheder for at deltage i 2019 
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