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Referat til HB møde 6. september 2019 kl. 16.00 – 20.00.   

 
 

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

Hansen, Karina Christensen, Julie Riisby, Gitte Nielsen og Bente Stengaard Kruse 

 

Øvrige tilstedeværende: Karen Hojer Bangert, Anna Ljungdahl  

 

Afbud: Bente Stengaard Kruse (suppleant), Janne Sabroe (suppleant) 

 

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 som ordstyrer 

3. Karen er valgt som referent 

4. Seneste referat er godkendt og 

underskrevet. 

5. Dagsorden er godkendt 

Pkt. 2 

 

Emne: Økonomi 

 

Sagsfremstilling: Ved Christian og Karen  

 

 Saldobalance (Bilag 1A + 1B) 

 

 Halvårsregnskab (Bilag 2) 

 

 Godkendt budget 2019 (Bilag 3A + 3B)  

 Status på medlemmer (Bilag 4) 

 

 

 

 Beierholm 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

 

 

- Saldobalancen er gennemgået. Jf. aktion 

(se nedestående) 

- Ingen kommentarer til 

halvårsregnskabet 

- Ingen kommentarer til budgettet 

- Status på medlemmer: Vi har aldrig haft 

så mange medlemmer som vi har nu. 

o Vi havde mange nye medlemmer 

med på feriekolonien.  

- Vi har fået en stor regning vedr. 

regnskabsmæssig assistance fra 

Beierholm. Der er efterfølgende blevet 

holdt et møde med den ansvarshavende 

revisor. Her blev der påpeget 

mangelfuldt arbejde og et stort 

timeforbrug. Vi har efterfølgende fået 
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 Sagsfremstilling: Ved Anna 

 

 Policy Group  

 

en justeret faktura med en lavere 

timepris. Bestyrelsen undrer sig bl.a. det 

store timeforbrug og ønsker, at 

Beierholm mht. regnskabsmæssig 

assistance skal gå yderligere ned i pris. 

 

Aktion: 

- Det undersøges om og hvor Fårup 

Sommerland billetter er konteret. 

Derudover bliver Beierholm bedt om at 

følge op på, at alle efter-posteringer og 

øvrige bilag er gennemført og bogført 

korrekt. 

- Anna sender en reminder ud til alle 

frivillige, at de skal sende udgiftsbilag 

ud rettidigt (jf. tekst på udgiftsbilag), så 

vi kan følge vores økonomi. 

- Anna tager kontakt til Beierholm vedr. 

faktura for udført arbejde for 1. halvår 

2019.  

 

 

Beslutning: 

 

- Policy Group har oprettet en LinkedIn 

profil. Via denne kan de kommunikere 

og synliggøre foreningen for 

virksomheder. 

Policy Group har fundet ca. 350 

virksomheder, som de ønsker at 

kontakte med henblik på at blive 

medlem af foreningen. Prisen bliver 

5000 kr. inklusiv moms.  

Vi håber at få mange nye 

virksomhedsmedlemmer. 

Anna foreslår at få en praktikant til at 

hjælpe med at udarbejde en alternativ 

kampagne for virksomheder. 

Praktikanten starter muligvis den 7. 

oktober. (dette punkt er kun til det 

interne referat til HB) 

Pkt. 3 

 

Emne: Nedsættelse af udvalg 

 

Sagsfremstilling: Ved Anna 

 

 Forslag Nina og Mogens udarbejder 

oversigt over udvalg som sendes til HB 

Beslutning: 

 

 

 

- Forslag vedr. udarbejdelse af liste er 

godkendt. Se nedestående aktion. 
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til godkendelse 

 

 Nordisk Ungdom - ny udpegning 

 

 

 Procedure vedr. ind og udmelding af 

medlemmer til udvalg  

 

 

 

- Nordisk ungdom – ny udpegning: Frede 

Boe Simonsen er udpeget til Nordisk 

ungdom (1 år af gangen) 

- Problematik vedr. medlemskab og 

udvalg: Nogle medlemmer har ikke 

betalt til tiden og bliver rykket mange 

gange inden endelig betaling.  

Mogens: Denne udfordring løses ved, at 

man fremover udmeldes hvis man ikke 

har betalt. Det vil blive præciseret for 

udvalgets medlemmer, at man ikke kan 

sidde i et udvalg, når man ikke har 

betalt.  

 

Anna spørger hvilken procedure vælger 

vi for udpegning til udvalg: Kan vi have 

en årlig udmelding at man har mulighed 

for at komme ind i udvalget. Fx via 

bladet? Eller hvordan synliggør vi det? 

Er der mulighed for at åbne op for nye 

medlemmer? 

Mogens: udpegninger til 

repræsentantskaber kan vi ikke gøre 

noget ved. Det er bestyrelsen som 

udpeger repræsentanter. Men vi kan 

godt åbne op for nye medlemmer i 

udvalgene. Præsentation i bladet er 

godkendt. Anna kommer med en 

procedurebeskrivelse. Af denne skal 

fremgå, at hvis man ikke har betalt for 

sit medlemskab eller har man ikke 

deltaget 3 gange i træk bliver udmeldt. 

 

Aktion:  

 Sekretariatet udarbejder en liste og 

sender til bestyrelsen til godkendelse. 

 Udvalg præsenteres i bladet 

 Anna laver procedurebeskrivelse for 

udvalg 

Pkt. 4 

 

Emne: HB opgaver 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

Vi skal have lavet en arbejdsfordeling 

 

Beslutning: 

 

 

 

- Vi skal have lavet en beskrivelse af de 

arbejdsopgaver bestyrelsen har og 
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 ligeledes en beskrivelse af hvem der 

varetagerhvilken opgave. 

Fx arrangementer på 

ordblindeefterskolerne. Måske er der 

nogle fra bestyrelsen som kan indgå i 

denne opgave. Det foreslås 1-2 før jul 

og 3 i starten af det nye år. 

Maj vil gerne tage dem på Sjælland og 

Fyn. 

 

Aktion: 

- Anna laver en liste over opgave om 

hvilke opgaver der er, som bestyrelsen 

kan melde sig ind på. 

- Vedr. henvendelse til ordblinde-

efterskoler mht. weekend-arrangement: 

Anna sender en henvendelse til Kirsten 

Weile, som vil sende videre til 

Ordblinde-efterskolerne 

Pkt. 5 

 

Emne: Ordblindeprisen 

 

Sagsfremstilling: Ved Christian 

Beslutning: 

 

- Listen over indstillede sendes ud til 

bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter ved 

flertal hvem der skal have 

ordblindeprisen.  

- Samtidig får medlemmer mulighed for 

at stemme på en kandidat. Der trækkes 

lod blandt medlemmerne. Vinderen 

modtager et armbånd af Mads Heindorf. 

 

Aktion: 

- Anna sender liste til bestyrelse og 

iværksætter lodtrækningen. 

Pkt. 6 

 

Emne: Indhold Kredsmøde 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

Beslutning: 

- Kredsmøde: Informationsdelen skal ca. 

kun fylde første time af mødet. Vi skal 

på kredsmøderne inddrage 

medlemmerne. På kredsmødet tages 

fastholdelse af medlemmer op. Input 

tages op på kommende 12/12 møde. 

- Kirsten foreslår idé-workshops hvor 

Kredsformændene sidder i grupper hvor 

de kan komme i grupper. 

- Invitation er sendt ud til kredsformænd 

og kontaktperson. 

- Maj er tovholder for kredsmødet. 
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Aktion: 

- I samarbejde med sekretariatet 

udarbejder Maj en dagsorden for 

kredsmødet 

Pkt. 7 

 

Emne: Fastholdelse af medlemmer 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

Beslutning: 

 

- Dette punkt er udskudt til 12/12 mødet. 

 

 

Pkt. 8 

 

Emne: Ny årsmøde dato 

 

Sagsfremstilling: Ved Mogens 

 

Beslutning: 

- Afholdelse bliver rykket til den 16. maj 

2020 

 

Aktion: 

- Nina booker årsmødelokaler 

 

Pkt. 9 

 

Emne: Ny ferielov 

 

Sagsfremstilling: Ved Anna 

 

Beslutning: 

- Indefrosne midler skal indbetales til en 

fond. Man kan også vælge at indberette 

feriepenge til ferieFonden. 

- Bestyrelsen skal tage stilling til dette i 

januar 2020. 

 

Aktion: 

Pkt. 10 Emne: Indhold 12/12 møde 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

Beslutning: 

 

- 6.12 – 7.12: Bestyrelsesmøde holdes om 

fredagen og visionsmøde om lørdagen. 

Vigtigste punkt er om fastholdelse af 

medlemmer samt organisationsstruktur. 

Ligeledes skal tales der om alternativ 

form for bisidderordning. Nuværende 

bisidderordning nedlægges. Kan vi fx 

finde nogle frivillige, professionelle 

sagsbehandlere, socialrådgivere mv.? 

 

Aktion: 

- Maj udarbejder en dagsorden i 

samarbejde med sekretariatet. 

 

Pkt. 11 Emne: Langsigtet plan over aktiviteter iht. 

fundraising 

 

Sagsfremstilling: Ved Karen 

 

Beslutning: 

 

 

- I år har vi/har vi haft julekoloni (DU-

Dysleksi Ungdom) 2 feriekolonier, 

teenlejr, ungelejr, 2 kurser vi har fået 
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dækket via eksterne midler. Derudover 

er der planlagt et kursus den 2. 

november vedr. SPS-ordning. Der er 

søgt midler, men vi har endnu ikke 

modtaget svar. 

- For 2020 er der planlagt og økonomi til 

fastelavnsfest/kursus for DU- Dysleksi 

Ungdom, minikoloni (mini-version af 

feriekolonien). Derudover er Anna ved 

at planlægge rådgivningskursus i form 

af et webinar. Dette skal der søges 

midler til. 

- Procedure med hensyn til ansøgning af 

midler er ofte en længere proces: Fra 

projektidé til afsøgning af muligheder 

for at få støtte. Herefter tilrettet 

projektet fondens støttekriterier og der 

udarbejdes en ansøgning. Svarfrister fra 

fonde varierer. Af hensyn til denne 

lange procedure er det nødvendigt med 

en langsigtet planlægning, hvis 

foreningen ikke selv kan stå for 

afholdelse af udgifterne. 

- Bestyrelsen kom med forslag om endnu 

et kursus med Mads Brøbech ’Lektier 

behøver ikke tage dobbelt så lang tif’ og 

en mentor-ordning for medlemmer (en 

form for lektiehjælp men med fokus på 

hvordan man klarer sig som ordblind) 

 

Aktion: 

- Karen sender en beskrivelse til Anna, 

Julie og formandskabet for typiske ting 

som skal være afklaret i forhold til at 

skrive en aktivitets/projektansøgning. 

- Anna og Karen udarbejder en plan for 

arrangementer i 2020. Planen tages op 

ved 12/12 mødet 

- Karen ser på muligheder for støtte til en 

endnu et arrangement med Mads 

Brøbech. 

 

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 7 af 7  

Pkt. 12 Emne: Bisidderordningen 

 

Sagsfremstilling: Ved Anna 

 
Drøftelse af Rådgiver og bisidderordningen 

 

Beslutning: 

- Med nuværende kapacitet kan vi ikke 

tilbyde en bisidderordning. 

Bisidderordningen ophører derfor. 

 

 

Pkt. 13 Emne: Evt. 

 

Sagsfremstilling; 

 

Beslutning: 

- Skriverpris udvalg-Kirsten er udpeget af 

Ordblindeforeningen: UVM uddeler en 

pris til en læselærer. Lanceres i Forum. 

Kirstens periode udløber til maj. Man 

bliver udpeget af ministeren. 

Bestyrelsen besluttede, at man får lov til 

at sidde perioden ud uanset om man 

stadig er i bestyrelsen. 

- Kirsten skal til Island og fortælle om 

foreningens arbejde siden sidste års 

nordiske møde. Der skal medbringes en 

gave til værten. Det blev foreslået at 

Kirsten medbringer et kunsttryk. 

- Notas rådgivende udvalg: Kirsten 

spørger ind til om der er relevante 

emner at tage op. Mogens anbefaler at 

tage kontakt til Janne for at høre om 

politiske emner indenfor Nota. 

- Atea - henvendelse fra Computerworld 

vedr. forsinket levering: vi har som 

foreningen ikke en holdning, men 

Kirtsen Weile kan svare på faktuelle 

spørgsmål. 

- Anna og Janne er ved at indlede et 

samarbejde med Børns vilkår: 

samarbejde om børnetelefon og hvordan 

man rådgiver børn. 

- Anna er ved at indlede et samarbejde 

med Julemærkehjemmet. 

- Policy Group: kampagne september til 

december. 

- Albertslund oprettelse af 

forældrenetværk: dette er godkendt. 

 

 

mailto:kontor@ordblind.org

