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                  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 1 af 2  

Dagsorden til HB møde 10. januar 2020 kl. 16.00 – 19.00 

 

 

Indkaldte: Maj Mortensen, Janne Sabroe, Kirsten Weile, Carsten Hansen, Karina Christensen, Julie Riisby, Gitte 

Nielsen og Bente Stengaard Kruse 

 

Sted: Rågelund efterskole, Rågelundvej 179, 5240 Odense Ø 

 

Referat  

 

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 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

Forslag: 

 

Aktion: 

Maj indleder mødet. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig. 

2. Bente er valgt til ordstyrer 

3. Julie er valgt som referent 

Dagsorden godkendes  

Pkt. 2 

 

Emne: Økonomi 

 

Sagsfremstilling:  

1. Udkast til budget 2020  

2. Her under beslutning om takster for 

kørsel. 

3. Hvor holder vi møder fremover  

 

 Sagsfremstilling:  

 Maj 

 

 

- Donationsudvalg eller indtægts- og 

fundraiserudvalg som skal sørge for at 

indtægtssiden hæves. Der skal sendes et 

nyhedsbrev ud hvor vi hører om nogle 

vil sidde i dette udvalg. 

- Socialstyrelsen har lovet at pengene 

kommer i juni/juli måned og vi kommer 

først i køen.  

- Overvejer om kontingentet skal hæves. 

Kørsel: 

- Det vedtages at denne sættes ned til den 

lave takst.  

Møder: 

- Bestyrelsesmøder skal fremover 

afholdes på efterskoler hvor lokalerne 

som udgangspunkt er gratis og vi betaler 

for maden.  

- Eller så billigt som muligt 

Markedsføring: 

- Der mangler merchandise til at tage med 

på messer og lignende.  
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Pkt. 3 Emne: konstituering af bestyrelsen  

 

Sagsfremstilling:  

1. Konstituering af bestyrelsen frem til 

næste årsmøde. 

2. Hvilke opgaver følger med de 

forskellige poster? 

Konstituering af bestyrelsen: 

Formand: Maj Mortensen 

Kasserer: Julie K. Riisby 

Næstformand: Bente Stengaard Kruse 

 

Opgaver: 

Formanden har ansvar for kontoret og daglig 

ledelse. 

Kassereren skal tage kontakt til revisoren med 

henblik på at fremlægge regnskabet på 

kommende generelforsamling.  

Næstformanden støtter op om formanden og 

hjælper med den daglige ledelse  

Pkt. 4 Emne: udmelding til medlemmerne. 

  

 

Sagsfremstilling:  

1. Vi skal have lavet et brev til 

medlemmerne om hvordan bestyrelsen 

ser ud. 

2. forslag fremsendes snarligt  

Der skal skrives ud til medlemmerne. 

Brevet er blevet formuleret her på mødet ud fra 

udkastet fra Anna. 

 

(evt. brev som bilag) 

Pkt. 5 Emne: ansøgning til Socialstyrelsen 

 

Sagsfremstilling:  

1 Hvornår skal der være søgt penge ved 

socialstyrelsen til aktiviteter   

2 Hvilke aktiviteter skal der søges til  

3 Hvem sætter vi til dette? 

Nina og Anna laver ansøgningerne. Spørge Lene 

om hun vil være med til at lave ansøgningen. 

Bente ringer til Lene. 

 

Pkt. 6 Emne: Evt. 

 

Sagsfremstilling:  

1. Ord20 brainstorm 

2. National videns center for læsning der holder 

temadage i København og Århus 

3. logo på nyhedsbrev 

4. Bladet sendes ud 

5. Ny mødedato 

1. Er ordblindeforeningen blevet inviteret til et 

brainstorm møde?  

Maj tjekker med kontoret.  

2. Janne tager mødet på Sjælland. Vi melder 

afbud til mødet i Århus 

3. Det koster 3.500 kr. for Itide at sætte logo på 

nyhedsbrevet. Maj taler med Nina, da vi synes 

der er logo på de mails vi får.  

4. Denne liste skal ses efter hvilket Bente gør.  

5. 21.2.2020 og 17.4.2020 

 

mailto:kontor@ordblind.org

