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Referat til HB møde den 21. februar 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 

 

Afbud: Carsten Hansen, Gitte Nielsen 

 

Sted: Rågelund efterskoler, 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: 
1. Maj, Kirsten, Karina, Janne, Bente og 

Julie 

2. Bente 

3. Julie 

4. Godkendt 

5. Godkendt 

Pkt. 2 
 

Emne: Økonomi  

(bilag 1) 

 

Sagsfremstilling:  
1. Opfølgning på de åbne punkter 

fra sidst i økonomien 

2. Bladudvalg 

3. Opfølgning på budgettet jan-

feb. 

4. Tilskud fra socialstyrelsen 

5. Bladtilskud - hvem laver 

ansøgningen? 

6. Andre indtægter - hvad er det? 

7. Bladets besparelser - er de med i 

de tal, vi har? 

8. Transport politisk udvalg 

9. Itide, nyt logo – kan det 

godkendes (bilag 1a)? 

10. Opdateret medlemsoversigt 

(bilag 1b) 

1. Er tjekket  

2. Bladudvalget holder ikke flere fysiske 

møder men skypemøder i stedet  

3. Budgettet lægges i e-conomic. Julie som 

er kasserer skal have kode til E-

conomic. 

4. Julie og Maj tager ind og laver 

ansøgningen  

5. Nina laver ansøgning  

6. Faarup billetter og div.  

7. Ikke endnu Julie tjekker op på det.  

8. Slettet 

9. Vedtaget  

10. Det ser fint ud – der er fremgang over 

hele linjen der kan komme fald efter 

opkrævninger  

11. Facebook er alt for inaktiv. Bestyrelsen 

og kontoret skal have administrator 

rettigheder. 

OBF – lukket gruppe: her skriver 
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11. Overdragelse af administrator 

for rolleforeningens Facebook- 

gruppe (bilag 1c) v/Bente 

●  

● Sagsfremstilling: Ved Julie 

 

 

rådgivere sammen. Dette skal være 

Annas opgave. 

Pkt. 3 Emne: Kredsmødet, weekendophold og 

medlemsmøde  

 

Sagsfremstilling:  
1. Hvad er der på dagsordenen? 

2. Hvem deltager fra bestyrelsen? 

 

3. Hvem deltager ud over Carsten den 6. 

og 7. juni 2020 på weekendophold? 

 

4. Medlemsmøde den 21. marts 2020 skal 

planlægges med Kirsten  

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

1. Bestyrelsen fortæller hvad der sker i 

foreningen. 

gruppearbejde med fastholdelse af 

medlemmer  

2. Maj og Julie 

3. Julie opfodre et DU – medlem til at tage 

med.  

4. Kirsten laver dagsorden.  

invitationen er ikke udsendt – Nina skal 

skrive ud.  

Pkt. 4 Emne: Årsmøde  

(bilag 2) 

 

Sagsfremstilling:  
1. Dagsorden til årsmødet 

2. Hvem er på valg (bilag 2)? 

3. Anbefalinger til opstilling til 

bestyrelsesposter 

4. Skal personalet fra kontoret med? 

5. Ændring til vedtægter om hvordan vi 

stemmer (bilag 2a).  

6. Oplæg som blev diskuteret på mødet 

den 12/12 

7. Hvad tid skal Mads Marius underholde? 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

Forslag: 

Formanden vil gerne vide, om der er behov for, 

at bestyrelsen mødes evt. 1 time før mødet den 

16. maj 2020. 

 

Aktion: 
1. Er i bladet 

2. Genopstilling: Karina, Julie, Kirsten, 

Bente, Janne.  

3. Ingen har meldt deres kandidatur endnu. 

4. Nina skal med til at tage i mod 

medlemmerne og skrive referatet. Anna 

skal ikke med.  

5. Skal fremsættes som et forslag på 

årsmødet. Kontoret retter forslaget til og 

sender det ud.  

6. Slettet  

7. kl. 12.00 og er på i 45 minutter  

 

Bestyrelsen møder 10.30 
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Pkt. 5 Emne: Samarbejde med Netværkslokomotivet 

og nota i uge 40, 2020  

(bilag 3) 

 

Sagsfremstilling:  

1. Hvad ønsker bestyrelsen, i forhold til de 

spørgsmål der er stillet i bilag 3? 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

Janne deltager også i mødet. Maj sørger for der 
bliver bestilt frokost til Janne.  

1. Hvilken form for samarbejde ønskes i 
uge 40, med Netværkslokomotivet og 
NOTA.  
Ved fokus på leder og chefer kan vi få 
flere virksomheder som medlemmer.  
Kan man lave et bredt arrangement 
med to fokus punkter. Ved uenighed vil 
vi arbejde med begge. 

2. Hvad er Ordblindeforeningens ønsker til 
samarbejde – hvad synes i der skal ske 
på et evt. event?  
Jævnt udover hele landet – især 
Fyn(Bente) og Sjælland.  
Laver Netværkslokomotivet Øst et 
arrangement? 
Stande fungere rigtig godt. 
Mikael Mortensen  

3. Hvilken målgruppe ønsker I, at 
samarbejde skal henvende sig til?  
Vi vil gerne favne alle ordblinde.  

4. Hvis I ønsker at indgå et samarbejde, 
kan I så godkende, at foreningen har en 
udgift på 10.000 kr. maksimalt (I betale 
det samme i 2019)*? 
Per fra Netværkslogomotivet har lovet 
at det ikke bliver mere end 10.000 kr.   

5. Må NOTA og Netværkslokomotivet 
sidde i Ordblindeforeningens 
dommerkomite til en virksomhedspris? 

Prisen udskydes til 2021 

 

Odense Kommune 

Vi siger ja tak. Bente får kontaktoplysninger.  

 

Uge 40 arrangementer skal på hjemmesiden.  

Pkt. 6 Emne: Deltagelse i diverse arrangementer 

(bilag 4) 

 

Sagsfremstilling:  

1. Vi skal beslutte, hvem der skal deltage 

på Handicap-politisk Råds møde? 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

1. Anna deltager  
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Pkt. 7 Emne: Nyt lokale  

(bilag 5) 

 

Sagsfremstilling:  

1. Overtagelse af nyt lokale den 1. april 

2020  

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

1) Ingen opsigelse. 10.000 kr. i 

istandsættelse og depositum på 4.000 kr.  

2) Lejekontrakten er underskrevet og der er 

flyttedato 1.4.2020 

Pkt. 8 Emne: Reklameartikler  

(bilag 6, a, b, d, e, f og g) 

 

Sagsfremstilling:  

1. Hvad skal der bestilles? 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

Forslag: 

Kontoret oplyser, at foreningen mangler alt. 

1) Det er nogle dyre tilbud kontoret har 

fået.  

2) Gitte har hentet tilbud og det kan gøres 

billigere. Gitte handler for 20.000 kr. 

kuglepenne, vognmønter, bolsjer, 

logotøj og muleposer. Vi vil gerne have 

6 roll-ups.  

3) Roll-up: folk kommentere den med 

bogen med tænder.  

4) 6d vi kan rigtig godt lide den trekantede. 

Vi synes at klistermærkerne venter til vi 

har opbrugt dem som blandt andet Gitte 

har.  

5) Foldere: Anette laver et udkast.  

Skal ikke genbestilles vi bruger de 

midler vi har rundt omkring.  

6) Logokrus er bestilt  

Pkt. 9 Emne: Folkemødet 2020 (bilag 7) 

 

Sagsfremstilling: 

1. Niels, Mie og Stine debat 

2. Ønsker nogen fra bestyrelsen at deltage? 

3. Hvor mange penge skal der afsættes? 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

1. Niels har sørget for at de tre kan være 

med til debat i lærerforeningens telt. 

2. Nej tak 

3. Vi stiller underskudsgaranti på 5.000 kr. 

Til gengæld vil vi have billeder og en 

historie til bladet.  

Pkt. 10 Emne: Foredrag, kurser, arrangementer, 

podcasts og nye samarbejdspartnere (bilag 7)  

 

Sagsfremstilling: 

1. Mie - gratis foredrag til forældre til 

ordblindebørn i folkeskolen (bilag 7a) 

 

2. Randi – kursus i IT-hjælpemidler for 

børn og forældre i Høje-Tåstrup (bilag 

7b) 

Forslag: 

Ønsker foreningen, at Mie Askjær Midtgaard 

afholder gratis foredrag i Høje-Taastrup?  

Foreningen skal alene betale for hendes 

transport og lokale. 

 

Ønsker foreningen at Randi afholder IT-

undervisning i Høje-Taastrup? Hvis ja, hvilken 

dato ønsker man, kurset tilbydes? Foreningens 

udgifter er til underviser, lokale og transport.  
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3. Signe VUC Syd – infoaftener om 

ordblindes muligheder den 11. maj og 

den 28. september 2020 (bilag 7c) 

 

4. +Camp, som tilbyder undervisning til 

ordblindebørn, vil gerne indgå i et 

samarbejde (bilag 7d + e) 

 

 

5. Orcam, som laver It-hjælpemidler vil 

gerne sælge deres produkter via 

foreningen (bilag 7f) 

 

6. Brit og Finn vil lave en film om livet 

som ordblindt barn på en kommuneskole 

i Jylland (bilag 7, bilag fra Brit mangler 

p.t.)  

 

 

7. Niels tilbyder at lave 4 gratis podcasts til 

foreningen, som er målrettet til forældre 

til ordblindebørn i folkeskolen (bilag 

7g) 

 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

 

Ønsker foreningen at deltage i arrangement hos 

VUC syd? Hvis ja, hvem deltager med et oplæg 

om Ordblindeforeningen i de to dage? 

 

Ønsker foreningen at indgå et samarbejde med 

+Camp? 

 

Ønsker foreningen at indgå et samarbejde med 

Orcam? 

 

Ønsker foreningen at indgå et samarbejde med 

Brit & Finn? Foreningen har ingen udgifter 

forbundet hermed.  

 

Ønsker foreningen, at Niels arbejder videre 

sammen med Anna, i projekt podcast?  

 

Aktion: 

1. Ja tak  

2. Vi skal også have et tilbud fra Christian 

Bock. Kurserne skal tilbydes i hele 

landet. Janne taler med Christian  

3. Maj tager den og ser om vi har en anden 

frivillig der har lyst.  

4. Nej tak 

5. Nej tak  

6. Berit har vundet en pris for sin 

dokumentar. Ja tak. Berit og Finn skal 

indkaldes til et møde hvor efter der skal 

skrives en anbefaling de kan bruge til 

fondsmidler. Kirsten tager sig af det. 

7. Ja tak. 

Pkt. 11 Emne: Rejseomkostninger og andre 

omkostninger ved mødeaktivitet. 

 

Sagsfremstilling: 

1. Hvilke omkostninger skal foreningen 

dække ved møder? 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

 

Forslag: 

Formanden stiller forslag om, at foreningen ikke 

skal betale for medlemmers overnatninger ved 

deltagelse i udvalgsmøder.   

 

Aktion: 

Overnatninger støttes ikke af foreningen. 

Pkt. 12 Emne: Ordblindemail 

 

Sagsfremstilling:  

 Hvilken mailadresse skal der skrives til? 

 

Sagsfremstilling: Ved Maj 

Forslag: 

Formanden ønsker, at det diskuteres/besluttes 

igen, hvilken mailadresse sekretariatet skal 

skrive til.  

 

- Kontoret bliver ved med at sende mails 
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 til de gamle mails. Der skal kun sendes 

på org mails fra kontoret fra og med 

30.3.2020.  

- Org mailen er en sikker mail og derfor 

kan vi sende personfølsomme 

oplysninger.  

- Det er hermed besluttet er der skal 

bruges org mail.  

- Org mail skal sendes ud igen til 

kredsene.  

Pkt. 13 Emne: Nye mødedatoer  

 

Sagsfremstilling:  

 HB møde den 17. april 2020? 

 

Sagsfremstilling: ved Maj 

 

Vi fastholder mødet den 17. april 2020 

Bente ankommer når hun kan. 

Vi spørger om vi må være på Rågelund 

efterskole igen.  

Pkt. 14 Emne: lukket  

Pkt. 15 Emne: Evt. 

 

 

Sagsfremstilling:  

 Fondskonference  

 

 

Karina og Carsten deltager i konferencen. 
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