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Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 9. november 16.00 – 20.00 

 

 

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

Rikke Madsen, Karina Christensen, Julie Riisby og Gitte Nielsen  

 

Øvrige indkaldte: Karen Hojer Bangert. 

 

Afbud: Ingen 

 

Sted: Trinity Hotel og Konference Center, Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia 

 

 

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 

 

 

Sagsbehandling: 

 

 

1. Bestyrelsen er fuldtallig og dermed 

beslutningsdygtig 

 

2. Mogens er valgt til ordstyrer 

3. Karen er valgt til referent 

4. Referat af sidste bestyrelsesmøde er 

godkendt og underskrevet 

5. Dagsordenen er godkendt 

Pkt. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emne: Økonomi 

 

Sagsfremstilling: ved Christian og Karen 

 

 Saldobalance + budget (Bilag 1A + 1B) 

 

 

 

 Status på medlemmer (Bilag 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsbehandling: 

 

 

 

 Saldobalancen og estimeret regnskab for 

2019 er gennemgået. Budgettet 

gennemarbejdes og tages op på 12/12 

møde.  

 Status på medlemmer, fortsat positiv 

fremgang. Det går ikke helt så stærkt 

som ønsket. Ca. 3500 medlemmer. DU 

har en støt fremgang. Danfoss er nyt 

virksomhedsmedlem. Foreningen skal 

fortsat se på medlemsfremgang.  

Vedr. udmeldelser: Der er en lang liste 

af medlemmer som ikke har betalt. Flere 

af disse er frivillige i udvalg og 

rådgivere. Flere fra bestyrelsen tilbød af 

ringe rundt til medlemmer for at få 
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 Skift af bank – Bente Kruse har 

kontaktet Mogens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekræftet/afkræftet ønske om 

udmelding.  

 Bente Kruse foreslår skift af bank og at 

tilbyde kredsene at lægge deres 

regnskab ind som underkonto i 

hovedforeningens konto. Såfremt 

lokalforeninger ønsker at have en 

underkonto i hovedforeningen er dette 

en mulighed. 

 

 

Aktion: 

 Mogens undersøger indtægter for 

armbånd solgt i 2018. Mogens 

undersøger indtægter fra 

Ordblindeløbet. 

 Christian og Karen udarbejder budget 

for 2019 – gennemgås på 12/12 mødet. 

 Janne, Christian, Rikke og Gitte vil 

ringe ud til medlemmer som ikke har 

betalt. Dette gøres i løbet af november. 

Pr. 1. december starter udmeldingen. 

Liste sendes til ovenstående. 

 Nina kontakter kredsformænd vedr. 

tilbud om at have regnskab i foreningen. 

 

Pkt. 3 

 

Emne: Policy Group - medlemshvervning 

(Bilag 3) 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

 

Sagsbehandling: 

 

 Mogens fremlagde tilbud fra Policy 

Group, som tilbyder en 

medlemskampagne hvis mål er at 

fordoble medlemstallet. Pris for 

kampagnen er under forhandling. 

Mogens foreslår provision pr. skaffet 

medlem og dermed et laverer gebyr for 

kampagnen. 

Kampagnen skal køre over en kortere 

periode på 3-6 måneder. 

Mogens har referencer fra politikere, 

som har samarbejdet med Policy Group. 

Kampagnen kan først gå i gang, når der 

er styr på betalinger og Itide. Ligeledes 

skal hjemmeside, persondatapolitik og 

ny ansat være på plads.  
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Aktion: 

 Vi fortsætter dialogen med Policy 

Group 

 

Pkt. 4 

 

Emne: Tilbagemelding feriekoloni – honorar / 

frivillighed 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

 

Sagsbehandling: 

 

 

 Feriekoloni i Tønder gik godt. 

Emmerske Efterskole har givet tilsagn 

om at vi kan holde feriekoloni på skolen 

igen i 2019. Ligeledes gik feriekolonien 

på Nislevgaard Efterskole fint. Der har 

været afholdt feriekoloni-møde, referat 

forefindes. 

Evaluering: Det har været udmeldt for 

sent hvornår der afholdes feriekoloni. 

Vedr. løn på feriekolonien: frivillige får 

ikke løn, er man hyret ind som 

medarbejder er man medarbejder. 

Feriekoloni udvalgets formand hyrer 

honorarlønnede til kolonierne. 

 

Aktion: 

 

 Sekretariatet udsender nyhedsbrev inden 

jul, med info om, at der afholdes 

feriekoloni i uge 27 og 30. Lene Baasch 

kontaktes vedr. bekræftelse for dato.  

 Julie vil spørge de unge, om flere vil 

deltage i feriekolonien som frivillige 

hjælpere. 

Pkt. 4 

 

Emne: Animationsfilm - mail fra Maja 

Holmgaard (Bilag 4) 

 

 

Sagsfremstilling: ved Christian 

 

Sagsbehandling: 

 

 Christian gennemgik forespørgsel fra 

kreds Viborg vedr. animationsfilm 

projekt i Viborg Kommune. 

Ordblindeforeningen bidrager til 

projektet ved navn og går ind i projektet 

under hensyntagen til foreningens 

økonomi. Der henvises til Viborg 

kredsens egen kassebeholdning. 

 

Aktion: 

 Karen vender tilbage med et svar til 

Maja 
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Pkt. 6 

 

Emne: Nye medlemmer af Bladudvalget, 

Politisk udvalg og Koloni udvalg 

 

Sagsfremstilling: ved Mogens 

 

Sagsbehandling: 

 

 Erik Rasmussen ønsker at være med i 

bladudvalget. Bestyrelsen byder Erik 

velkommen.  

 Rasmus Lerbak ønsker at være med i 

politisk udvalg. Bestyrelsen byder 

Rasmus velkommen. 

 Bente Kruse ønsker at være med 

feriekoloni udvalget. Bestyrelsen byder 

Bente velkommen. 

 Birte Jensen ønsker at være med i 

arbejdsmarkedsudvalget. Bestyrelsen 

byder Birte velkommen. 

 

Aktion: 

 Nina opdaterer udvalg på hjemmesiden 

 Mogens orienterer udvalgsformænd 

vedr. optagelse af nye medlemmer. 

Udvalgsformænd informerer selv de nye 

medlemmer  

Kl. 18.30 – 

19.15 

 

 

Aftensmad 

 

Pkt. 7 

 

Emne: Ny rådgiver og frivilligkoordinator 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

Sagsbehandling: 

 

 Første ansættelsesrunde har været 

afholdt. Der holdes en runde mere hvor 

vi indbyder flere ansøgere for at have et 

bredere udvalg. Ansættelsessamtaler 

holdes i starten af december. 

Pkt. 8 Emne: Ansættelse af flexmedarbejder  

(Bilag 5) 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

Sagsbehandling: 

 

 En frivillig fra foreningen ønsker at 

blive ansat som flex-medarbejder i 5 

timer pr. uge. 

 Bestyrelsen blev enig om at ansætte 

vedkommende og udarbejde en klar 

beskrivelse af hvad den frivillige laver i 

sin fritid og hvad vedkommende laver i 

arbejdssammenhæng. 

 

Aktion: 

 Mogens tager kontakt til vedkommende 

som ønsker flex-stilling og udarbejder 
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en jobbeskrivelse. Rikke Madsen 

deltager 

Pkt. 9 Emne: Lønregulering af personalet 

(Bilag 6A + 6B) 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

Sagsbehandling: 

 

 Hovedbestyrelsen behandlede 

lønregulering 

Pkt. 10 Emne: Forslag fra Bladudvalget omkring 

samarbejde med efterskoler vedr. annoncering 

(Bilag 7) 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

 

Sagsbehandling: 

 

 Kirsten orienterede om tilbagemelding 

far Ordblindeefterskoler: 

Ordblindefterskolerne bruger primært 

nettet til at annoncere. 

 Christian foreslår at lave en specifik 

folder om foreningen for Ordblinde-

efterskolerne. 

 Ordblindeefterskolerne har udtrykt, at 

repræsentanter fra foreningen har 

udtrykt sig negativt om specifikke 

efterskoler. 

 

Aktion:  

 Karen informerer rådgivere om hvordan 

foreningen kan rådgive omkring 

efterskoler, fx ved at se på efterskolens 

tilbud, fx sport eller andet, stemning, 

fag mv. 

 Mogens informerer formanden for 

Bladudvalget om at der opfordres til at 

gå videre med annonceringen. 

Pkt. 11 

 

Emne: Dagsorden Kreds møde 01.12.18 

 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

 

Sagsbehandling: 

 

 Der er god tilslutning til mødet og 

mødet gennemføres 01.01.2018 10 -15 

 Janne foreslår, at der på mødet snakkes 

sammen om et større samarbejde på 

tværs af kredse. 

 Christian foreslår, at få snakket med 

kredsformændene om håndtering af 

udmeldinger 

 På kredsmødet foretages 

forventningsafstemning: Hvad skal vi 

bruge møderne til + mødefrekvens  

 Du-Dysleksi Ungdom vil gerne foreslå 

brug af de unge rundt omkring i 
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kredsene.  

 Information fra Hovedbestyrelsen ag 

DU-Dysleksi Ungdom: økonomi, 

samarbejde, aktiviteter, 

kommunikationsform. 

 Julie foreslår brainstorm struktur i 

mindre grupper på mødet.  

Bestyrelsen danner disse grupper. 

 Kredsformænd skal være medansvarlige 

for medlemsmøder i januar 

 

Pkt. 12 

 

Emne: Opfølgning medlemsmøder  

 

12.01.19 Jylland 

19.01.19 Sjælland 

 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

Sagsbehandling: 

 

 Janne vil gerne være ordstyrer på 

medlemsmødet i Sjælland. Kirsten er 

ordstyrer i Jylland. 

 Husk ved medlemsmøder: Tilbyd 

medlemmer at være frivillige fx ved 

feriekolonierne 

Aktion: 

 Karen kontakter 2 ordblindeefterskoler 

(Vrigsted + Holtehus) mht. at lægge hus 

til efterskolerne + holde oplæg.  

Pkt. 13 

 

Emne: Planlægning 12-12 mødet  

1. - 2. februar 2019 

 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

Sagsbehandling: 

 

 Mødet holdes i Holbæk 16-16. DU-

Dysleksi Ungdom deltager om fredagen. 

 Visionsmøde holdes fredag kl. 16 – 19. 

 HB møde holdes lørdag. 

På HB mødet evalueres medlemsmøde 

og kredsmøde  

Pkt. 14 Emne: Evt. 

 

Sagsfremstilling:  

 

 Ny kontaktperson Vejlekreds 

 

 Nye ambassadører 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning:  

 

 

 

 Brian Hansen fra Fredericia ønsker at 

være kontaktperson i kreds Vejle. 

 Forslag til ambassadører:  

o Omar Masuk 

o Christina Ramskov (ordblind 

forfatter) 

o Ordblid-ambassadører, fx 

Charlotte Bøving. 

o Mads vil gerne være med til at 

udnævne næste ambassadør 
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 Repræsentanter fra foreningen på 

Skolebesøg eller andre oplæg 

 

 Skoler mv. som ønsker en repræsentant 

fra foreningen til at holde oplæg skal 

være medlem + dække udgifter til 

kørsel. Derudover er besøg uden 

omkostninger. 

 

Aktion: 

 Omar ønskes ikke som ambassadør 

 Sekretariatet beder Brian om at udfylde 

formular for kontaktpersoner og oprettes 

Brian som kontaktperson på 

hjemmesiden. 
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