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Referat af kredsmøde lørdag d. 1. december (morgenmad fra kl. 9.30) 10.00 – 15.00 

 

Deltagere: Erik K. Rasmussen, Lene Baasch, Janne Sabroe, Rasmus Lerbak, Birte Jensen, Julie Riisby, Rikke 

Riisby (DU -repræsentant), Gitte Nielsen, Svend Jensen, Karina Christensen, Anette Rudbeck, Maja 

Holmgaard, Mogens Schmidt, Christian Bock, Bjarne Egelykke, Brian Hansen, Carsten Hansen og Karen 

Bangert. 

 

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

 

Morgenmad fra kl. 9.30- kl. 10.00. 

Frokost kl. 12.00 – 12.45. 

Kaffe/kage kl. 14.00.  

 

Dagsorden  

1. Velkomst ved formand Mogens Schmidt 

Mogens bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde. Bestyrelsen håber, at møder som dette kan 

bidrage til øget kommunikation mellem kredsene og hovedbestyrelsen.  

Alle mødedeltagere præsenterede sig selv. 

Se bilag 1 

 

2. Drøftelse af formål, indhold, mødefrekvens og deltagere til kredsmøder 

- Mogens: Flere stillede på generalforsamlingen forslag om, at mødes kredse og bestyrelse. Dette for at øge 

samarbejdet og for at kredse kan følge med i bestyrelsens arbejde. Jf. Velkomst.  

- Lene nævnte, at det er positivt at mødes, da det er lettere at følge med i bestyrelses arbejde ved at mødes 

fysisk, end at læse referater af fx bestyrelsesmøder. 

- Erik foreslår, at det på møder som disse drøftes, hvordan foreningen skal bygges op mht. lokalkredse, 

netværk og landsforeningen. Hvordan definerer vi en kreds? Maja tilføjede et spørgsmål til dette emne: 

hvor skarpe er grænserne mellem kredsene. Anette tilføjede, at hun ønsker et større samarbejde mellem 

kredsene, så kredse med få ressourcer og få hænder, kan samarbejde. 

- Janne opfordrer til at holde to årlige møder: i starten af året + sensommeren.  

- Christian ser positivt på disse møder, da han synes det er svært at få information fra bestyrelsesmøder ud 

til kredsene. 

- Brian opfordrer til at arbejde på årshjul, så man ved hvornår der sker hvad, så man ved hvornår og til 

hvilke opgaver man kan byde ind 

- Maja foreslår et punkt ’nyt fra kredsene’ - erfaringsudveksling. Således kan andre kredse inspireres af og 

evt. kopiere andre kredses aktiviteter. 

- Janne ønsker input til foreningens politiske møder, hvad sker der ude i kredsene, er der uligheder på 

bestemte områder? 

- Mogens nævnte den sociale dimension som også er vigtig. 

- Brian opfordrer til at lave et lukket forum via foreningens hjemmeside. Her kan der erfaringsudveksles, 

både mht. rådgivning, men også om arrangementer og aktiviteter. Mogens og Karen fortalte kort om 

planerne omkring et intranet. 

- Maja ønsker at få styrket rådgivernes kompetencer, ligeledes kurser indenfor andet end grundskolen. 
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- Anette ønsker at der bliver udviklet et arrangement, som kan rejse landet rundt. Dette kan kredse som ikke 

har mange frivillige benytte sig af. Lene Baasch tilføjer, at det er svært også for kredse med en bestyrelse, 

også her er det svært at udvikle og gennemføre arrangementer. 

- Rikke fortalte om det årshjul som DU-Dysleksi Ungdom er ved at lave. Årshjulet bliver lagt op på 

Facebook. Ligeledes bliver alle aktiviteter som DU laver lagt op på Facebook. 

- Maja foreslår der altid er et punkt som hedder ’Nyt fra bestyrelsen’ + et punkt som hedder ’nyt på it 

området’. Rasmus foreslår, at sidstnævnte i stedet kunne være et punkt på rådgivningskurserne. 

- Det blev drøftet, om der ved kredsmøder bør deltage 2 fra hver kreds. Janne foreslår, at hvis man har to 

repræsentationer, fx hovedbestyrelse og kredsbestyrelse, deltager man med begge kasketter, dvs. således 

max 2 repræsentanter fra hver kreds. 

- Lene Baasch understreger, at kredsmøderne ikke skal være en genoptagelse af den gamle struktur med en 

stor bestyrelse med delegerede. 

- Brian foreslår at kontoret hjælper med lobbyisme, at kontoret leverer pakker til kredsene. Christian 

kommer ind på, at dette evt. vil være den nye medarbejders opgave og at der pt. ikke kan afsættes 

ressourcer til dette fra kontorets side. 

- Janne fortalte om de høringssvar som politisk udvalg sammen med Anders Bredsdorf formulerer. Janne 

ønsker, at informationer om dette bliver videreformidlet på kredsmøderne. 

- Anette Rudbeck fortalte om sin deltagelse i Holbæk kommune mht. ordblindeindsats i kommunen.  

 

Obs: alle kredsgeneralforsamlinger er holdt i 1. kvartal/1. marts. Således kan 1. kredsmøde holdes 

umiddelbart efter. 

 

3. Orientering af bestyrelsens arbejde og status på visioner 

a. Orientering ved formanden (Bilag 1 og Bilag 2) 

Mogens fremlagde bestyrelsens nuværende og kommende indsatser 

Mogens informerede om, at Rikke Madsen er udtrådt af bestyrelsen og 1. suppleant Karina er trådt i 

stedet. 

Mogens bød velkommen til Brian Hansen, som er ny kontaktperson for kreds Vejle. 

Mogens orienterede om, at Anette Rudbeck pr. 1. januar bliver ansat en fleksjobber i 5 timer pr uge 

som grafiker. Anette fortsætter sit frivillige arbejde som rådgiver. Anette starter i arbejdsprøvning. 

Birte spurgte ind til om ikke det er besluttet, at man ikke må være ansat og frivillig på samme 

tidspunkt. Mogens uddybede at der er en skarp adskillelse mellem det frivillige arbejde og det man 

arbejder med som ansat. 

Mogens informerede om ansættelse af frivillig koordinator er udsat til februar 2018. Den nye 

medarbejder skal bla. være med til, at fastholde frivillige.  

Der arbejdes på medlemshvervning og fastholdelse af medlemmer generelt. Mogens nævnte 

samarbejdet med policy group. 

Mogens nævnte udnævnelsen af en ny ambassadør: Mads Heindorf. Mogens nævnte mulighed for at 

udnævne armbåndets ambassadører (Ordblid ambassadører) til foreningens ambassadører. 

Mogens fortalte om salg af armbånd, kunstværk, plakat, krus. Kan købes via hjemmesiden. 

Mogens informerede om, at foreningen i 2019 deltager i folkemødet til lave omkostninger 

mailto:kontor@ordblind.org


 

 Ordblinde / Dysleksiforeningen 
                  i Danmark 

        

 

 

Sekretariatet: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

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

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

Side 3 af 6  

Mogens informerede om, at foreningen ønsker at skifte bank fra Nordea. Kredse tilbydes at have deres 

konto i samme bank, så foreningen sparer på gebyrer til banken. Birte nævnte Lån og Spar som er en 

gebyrfri bank. 

Mogens gennemgik medlemsoversigten: medlemstallet er stigende + Danfoss har tegnet et 

virksomhedsmedlemskab. 

Rasmus foreslår direktøren fra Danfoss som næste kandidat til ordblindeprisen 

Birte spurgte ind til, om det er muligt at få en oversigt over antallet af medlemmer i de respektive 

kredse. 

Mogens fortalte om økonomisystemets problemstillinger. 

Gitte oplyste, at flere har forkerte oplyste telefonnumre og mail-adresser. 

Mogens informerede om udsendelse af referater, jf. bilag. 

Brian foreslår, at referatet fra politisk udvalg sendes ud til kredsene. Kredskontaktpersonerne ønsker 

generelt, at flere referater sendes ud, til kontaktpersonerne. Der arbejdes på, at opdatere skemaet for 

hvem der får hvilke referater. 

 

b. Økonomi (Bilag 2) 

Christian gennemgik det opdaterede estimerede regnskab. Jf. Bilag.  

Lene Baasch fortalte om arbejdet på at få flere annoncer fra ordblindeefterskoler. Det blev drøftet 

hvordan annoncer kan sælges, en mulighed er via hjemmesiden. 

 

c. Visioner (Bilag 3) 

Hovedbestyrelsen arbejder videre med visionerne til 12/12 mødet i bestyrelsen. Mogens beder om 

input til visionerne. 

Ikke stemning for at udvide til 3 sommerlejre i 2019. Flere sommerlejre er dog stadig en del af 

foreningens visioner evt. i samarbejde med Askov Fonden. 

Flere punkter fra visionerne er udsat eller er i gang men ikke afsluttet. 

 

d. Aktiviteter (Bilag 4) 

Tilføjelser til aktivitetsoversigten: EDA, Nordisk møde og udvalg, Medlemshvervning, Møder. Jf. bilag. 

 

4. Drøftelse af program for kommende medlemsmøder. Input er velkommen (Bilag 5) 

Input fra forsamlingen:  

o Maja foreslår at pris for deltagelse er 75 kr. og at prisen inkluderer et krus. Karen foreslår det 

kan være krus eller plakat efter eget valg. 

o Andre input til medlemsmødernes indhold:  

 brætspil, eller læringsspil for børn, fx via workshop.  

 Hvordan udvikler ordblindhed sig/hvilken betydning har ordblindhed i de forskellige 

livsfase. 

 Faktuel viden om det at agerer som ordblind i samfundet: hvor skal man henvende sig, 

hvad er sps? Psv. 

 Efter grundskolen, hvad så? 

 Ikke stemning for oplæg om hjælpemidler, men evt. workshop/oplæg om strategier mht. 

hvordan bruger man hjælpemidler i sin dagligdag. 
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5. Forslag fra Maja Holmgaard, kreds Viborg: 

 

a.   Det er ønskværdigt, at der er flere af Ordblindeforeningens pjecer/foldere, der har en QR-kode (pt er 

det kun ungdomsafdelingens folder?). (Forslaget er stillet tidligere bl.a. på kurser for rådgivere) 

Begrundelse: Det er modstridende at stå med materialer og møde mennesker med en ordblindhed og 

så udlevere materiale med mange ord! Jeg ved godt, at man i stedet kan give de pågældende link til fx 

hjemmesiden, jeg ved også godt, at man kan tage billede af teksten og få teksten læst osv. -men 

tænker, at en QR-kode er et godt signal! (men dejligt at kunne sige, at folderen kan tilgås fra 

hjemmesiden)  

 Maja opfordrer til, at vi på alle vores skriftlige materiale tilføjer en QR kode. 

 

b.   Hjemmesiden har en mængde gode og vigtige oplysninger, der er mulighed for rigtig mange måder at 

få disse oplysninger læst, men: Oplysningerne skal også kunne forstås og findes!  

Det er svært at finde oplysninger – kan der være en nemmere måde? Det er mange ORD! Forslag: 

Udvalg som skal arbejde med at visualisere nogle af de oplysninger, som foreningen ønsker at 

viderebringe. Obs: Måske er det vigtigt at kende målgruppen for hjemmesidens oplysninger. Er der en 

defineret målgruppe?  

Maja opfordrer til mere visuelt og mindre ord på hjemmesiden. Derudover opfordrer 

Maja til Log-in til hjemmesiden for medlemmer. Der skal gerne være Spørgsmål/Svar 

for de forskellige målgrupper. 

 

c.   Foreningen gør en del for at skaffe nye medlemmer - det skal foreningen fortsætte med,  

men: Foreningen skal også ”pleje” dem, som er medlemmer!  

Forslag: Når man er medlem, får man en kode til at kunne tilgå en side på hjemmesiden, denne side 

skal indeholde en slags FAQ-spørgsmål og svar (måske kan der findes inspiration på uvm?) (måske 

kan der indhentes oplysninger fra typiske spørgsmål til rådgiverne?). Jeg tænker, at der er en lang 

række spørgsmål, som kan besvares konkret på en sådan side (måske kan rådgiverne inddrages i, at 

siden vedligeholdes?) Begrundelse: Som medlem oplever man, at ikke-medlemmer får svar i diverse 

Facebookgrupper, og en bevidst politisk holdning gør selvfølgelig, at man ønsker at være medlem 

under alle omstændigheder, men: Nogle vil altså tænke over, hvorfor de skal betale medlemskab, når 

andre bare kan få rådgivning gratis via Facebook! 

Man vil som medlem tænke: Wauh – der er noget specielt for mig som medlem!  

Se ovenstående. 

 

d.   med Folkeskolen/Viden om Folkeskolen. I de år, som jeg har været medlem af foreningen, har jeg ofte 

følt mig ugleset, fordi jeg arbejder i Folkeskolen, det er så den ene side af sagen (jeg kan jo bare spille 

fornærmet og udmelde mig), men der er en anden side: Der er for lidt viden om, hvad der sker i 

Folkeskolen – og her tænker jeg altså på det gedigne arbejde, som foregår hver eneste dag på rigtig 

mange folkeskoler. Jeg udlodder en flaske vin til den af jer, som kan komme med 3 eksempler på, at 

Ordblindeforeningen har videreformidlet en positiv historie om Folkeskolen/det offentlige - så tag bare 

PPR med.  
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I stedet videreformidler foreningen diverse private foretagender, som har forskellige indfaldsvinkler til 

”at hjælpe” de mennesker, som er blevet svigtet i Folkeskolen/PPR. 

Liste over hvad forældre kan gøre mht. deres dialog med skolen, fx kommunens 

handleplan for ordblindhed, indmeldelse i Nota osv. 

Kunne vi få vores foldere ud på skoler om vores forening, som gives til forældre til børn 

testet for ordblindhed. 

Guideline for forældre 

Måske kan frivillige inddrages i vedligeholdelse og opdatering af en vidensbank.. 

 

6. Forslag fra Lene Baasch, kreds Fyn: 

a. Fyn vil gerne opfordre til at man kan deltage to fra kredsen  

b. Orientering om hvad der rører sig af ting i bestyrelsen  

c. Hvad optager hovedbestyrelsen  

d. Evt. friholde december fra møde  

Ovenstående blev drøftet og opfyldt under punkt 1. 

Fremover holdes møder ikke i december. 

 

7. Forslag fra Birte Jensen, kreds København: 

a. Medlemsliste med antal medlemmer for alle landes kredse  

b. Åbenhed  

c. Orientering om bilag  

d. Ønsker viden om, hvad der foregår i andre kredse  

e. Hvordan stoppes rygter i foreningen?  

f. Kursus beviser for rådgivere  

 

Punkt a, b, d er gennemgået. 

Vedr. økonomibilag kan sendes til dem som ønsker yderligere bilag, fx udspecificerede kontoer. 

Rygter og misforståelser kan undgås ved at mødes og kontakte hinanden. 

Birte ønsker et kursusbevis for deltagelse i rådgivningskurserne. Eller et visitkort at man er rådgiver. 

 

 

8. Forslag fra Bjarne Egelykke, kreds Bornholm: 

a. Eksklusioner 

Mogens informerede om, at to medlemmer er blevet ekskluderet. Bjarne mener at der bør være en 

eksklusionsparagraf i vedtægterne, så der er regler omkring hvad man kan ekskluderes for (taget af 

kassen) og at man kan blive hørt igen på næste årsmøde.  

Bjarne mener ikke, at man kan ekskludere et medlem og at der bør være et møde med medlemmet før at 

medlemmet bliver ekskluderet. Der bør være en advarsel inden eksklusion. 

Mogens nævner, at der ikke står, at man ikke kan ekskludere medlemmer og kom ind på, at man på 

generalforsamlingen blev enig om, at man blot kunne ekskludere uden paragraf. 

Lene Baasch mener, at der bør være nogle ’spilleregler’. Og der bør være en eksklusionsparagraf. 

Brian uddyber, at der bør være en politik omkring hvordan man agerer når man repræsenterer 

foreningen. 
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9. Evt. 

Rasmus ønsker, at der fremover kun fremsættes en vedtægtsændring af gangen. 

Erik foreslår, at kredsformænd får de ansattes direkte telefonnummer. 

Erik foreslår, at alle kredsformænd får en liste over medlemmer som ikke har betalt, så der kan ringes til 

medlemmer, som ikke har betalt deres medlemskab. 

Brian efterspørger en pakke til alle kredsene, især til de nye kredse. Fx hvordan ser vedtægter og 

generalforsamlinger for kredsene ud. Janne nævner, at dette eksisterer. Kontoret undersøger om fremsender 

til nye kredse. 

 

10. Næste møde      

Næste møde finder sted i starten af 2. kvartal 2019.  
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