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 Dagsorden Referat 

Pkt. 1 

 

Emne: Valg af dirigent 

 

Karina Christensen 

Pkt. 2 

 

Emne: Valg af referent Karina Christensen 

Pkt. 3 Emne: Redegørelse for baggrunden for 

foreningens stiftelse. 

Fremlægges af Karina Christensen 

 Karina Christensen redegjorde for baggrunden 

for foreningens stiftelse:  

”Jeg har været medlem af 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks 

hovedbestyrelse siden foråret 2018 og i den 

forbindelse har jeg været rundt til forskellige 

ordblindearrangementer – primært her i 

trekantsområdet. Til disse arrangementer har jeg 

talt med mange ordblinde og pårørende til 

ordblinde og det blev tydeligt for mig, at det var 

et behov for, at vi fik genoplivet den kreds der 

oprindeligt var i dette område. Og da der 

samtidig heller ikke har været en kreds i 

Sønderjylland i flere år var det oplagt at slå de 

to kredse samme og så forsøge at lave noget 

fælles. Herefter tog jeg fat i Carsten, Lone, 

Vibeke, Kirsten og Helle og spurgte, om de ikke 

var med på ideen om at stifte denne kreds. Og 

heldigvis var de det og vi er enige om, at der er 

et behov for oprettelse af en kreds, som kan 

blive et sted, hvor ordblinde og ordblindes 

familiemedlemmer kan mødes og netværke, høre 

inspirerende indlæg, lære nye redskaber og 

værktøjer at kende og få indblik i hvad 

hovedforeningen gør for de ordblinde i 

Danmark. Vi har ikke fastsat de arbejdsområder 

for kredsen – de vigtigste er at få den stiftet i 

dag og så ligger arbejdet hos den nye 

bestyrelse.” 

Pkt. 4 Emne: Forslag til vedtægter 

Vedtægter fremlægges af Karina Christensen  
Vedtægter blev sendt rundt til gennemsyn hos 

deltagere på mødet.  

Vedtægterne blev vedtaget.  
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Pkt. 5 Emne:  Forslag til fremtidigt arbejde og 

aktiviteter. 

Dialog – alle fremmødte 

 

 

Følgende forslag til fremtidigt arbejde og 

aktiviteter kom frem:  

 Kontakt til skoler, fagforeninger, 

efterskoler, virksomheder for at gøre 

opmærksom på foreningens eksistens.  

 Sparring mellem børn – i et netværk. 

 Brug af biblioteket som mødested.  

 Dialog skolerne imellem – kan de lære 

af hinanden.  

 Hjælpemidler til voksne – hvad er det 

de har brug for og hvordan får man dem 

til at bruge dem.  

 Brug af hjælpemidler på 

erhvervsskolerne.  

 Kopiere løb som finder sted på 

Skolesvinget hvor børnene løber penge 

ind til Ordblindeforeningen via 

sponsorater.  

 Udarbejdelse af brochure til brug på 

skolerne, når et barn bliver konstateret 

ordblind.  

 Netværksgrupper for forældre med 

ordblinde børn på skolerne.  

Pkt. 6 Emne: Valg af foreningens bestyrelse 

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:  

 Karina Christensen - Formand 

 Frede Simonsen 

 Mogens Sandbæk – Næstformand 

 Inger Pinkowsky 

 Carsten Hansen 

 Helle Jensen 

 

Følgende blev valg som suppleanter:  

 Lone Petersen 

 Birgitte Jacobsen 

 

Brian Hansen fortsætter som rådgiver for 

foreningen.  

Pkt. 7 Emne: Eventuelt  

 

Intet til eventuelt.  

 

 

Næste møde fastsat til 23. marts 2020 kl. 19.00. Mødested følger. 


