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Referat fra HB møde 22. april 2020 kl. 19:00 – 21.00  

 

 

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

Nielsen og Bente Stengaard Kruse 

 

Sted: Online 

 

Referat: Karina Christensen  

 

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. OK. Alle fra bestyrelsen til stede 

2. Bente 

3. Karina 

4. Godkendt, men ikke underskrevet pga. 

online møde 

5. Godkendt 

 

Pkt. 2 

 

Emne: Økonomi 

 

Sagsfremstilling: 

 Vi skal have mere styr på vores budget 

for 2020. 

 Der er væsentlige afvigelser fra det 

budgetteret til de faktiske beløb. Alle 

posteringer skal udleveres til alle 

bestyrelses- medlemmer på 

forlangende.  

 Formandskabet er konstitueret, det står 

ikke i regnskabet 

 

 Sagsfremstiller: Janne  

 

 

Forslag: 

 

Kvartalsregnskabet ser fornuftigt ud. Såfremt vi 

ikke får penge fra Socialstyrelsen i juni, vil det 

dog give os likviditetsproblemer. Vi følger 

budgettet skarpt. Iflg. Maj er det et problem for 

flere foreningerne under Handicapforbundet, og 

hun ved, at der bliver afholdt møder for at finde 

muligheder for at hjælpe foreningerne.  

 

Janne forklarede, at hun havde fundet en del 

bogføringsfejl, hvilket var årsagen til de mange 

spørgsmål. Hertil forklarede Julie, at bogføring 

foretages af trainee, hvorefter det rettes til af 

controlleren før udarbejdelse af 

kvartalsregnskab.  

Aftalen med revisionsfirmaet er, at vi modtager 

et kvartalsregnskab, og skal vi have dem til at 

lave mere, koster det 750-1000 kr. i timen.  

Aftalt: Alle i bestyrelsen modtager en gang om 

måneden en saldobalance fra Julie. Spørgsmål 

til disse stilles dog først, når vi har modtaget 

kvartalsregnskabet fra revisionsfirmaet.  
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Aktion: Julie fremsender saldobalance hver 

måned.  

 

Janne ønsker, at alle i bestyrelsen skal kunne 

gennemgår posteringsbilagene. 

I posteringsbilagene fra 2019 fremgår det, at der 

er lavet en del kreditnotaer. Bestyrelsen har dog 

tillid til at der udelukkende laves de 

kreditnotaer, der skal laves. Maj tjekker alle 

bilag. 

Aftalt: Det skal undersøges, om det er muligt at 

få adgang til E-conomic, således at bilagne ikke 

skal udskrives. Eller om Janne alene evt. kan få 

adgang.  

Aktion: Julie undersøger 

 

Vi har i budgettet overset en 

personaleforsikring, der koster godt 14.000 kr. 

Vi bør kigge på, om denne forsikring kan fås 

billigere eller forsikringsselskabet kan presses i 

pris.  

Aftalt: Forsikringsselskabet kontaktes.  

Aktion: Gitte kontakter Nina for at få adgang til 

policen, hvorefter hun kontakter 

forsikringsselskabet.  

 

Mht. medlemskontingenter er det aftalt at fra 

2021 skal der kun betales 1 gang om året. Nye 

medlemmer får en opkrævning ift. hvornår de 

melder sig ind. Kontoret har ansvaret for at det 

gøres korrekt. 

Aftalt: - 

 

Mht. regnskabet 2019 bliver det rettet således at 

det fremgår at formandskabet er konstitueret.  

Aftalt: Der fremsendes nyt regnskab til 

underskrift.  

Aktion: Julie har kontakten til revisoren, der 

fremsender regnskabet.  

 

Pkt. 3 Emne: Drøftelse af hvad der er i orden at 

forlange af en frivillig 

 

Sagsfremstilling:  

 Her tager vi udgangspunkt i den mail 

Julie har sendt ud. 

 

Forslag: 

 

Fra Pkt. 1:  

Alle i bestyrelsen modtager en gang om 

måneden en saldobalance fra Julie. Spørgsmål 

til disse stilles dog først, når vi har modtaget 

kvartalsregnskabet fra revisionsfirmaet. 
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Sagsfremstiller: Maj  

Pkt. 7 Emne: Tilskud fra socialstyrelsen. 

 

Sagsfremstilling:  

 Status og kopi af ansøgninger om 

tilskud fra Socialstyrelsen. Maj/Julie. 

 

Sagsfremstiller: Janne 

 

Forslag: 

 

Ansøgning til Socialstyrelsen er lavet og sendt.  

 

Pkt. 9 Emne: Nyhedsbrev 

 

Sagsfremstilling:  

 Drøftelse af nyhedsbrevet, som Nina 

har sendt ud pr mail.  

 
Sagsfremstiller: Maj. 

Forslag: 

 

Alle har modtaget udkast til nyhedsbrev, der 

skal sendes til alle medlemmer.  

Aftalt: Det er godkendt med få ændringer.  

Aktion: Maj giver Nina besked om, at 

nyhedsbrevet kan sendes ud efter rettelser. 

 

 

Pkt. 10 Emne: Bestyrelsens beretning. 

 

Sagsfremstilling: 

 Formandskabet foreslår at beretningen 

når den er færdig sendes ud til 

medlemmerne som et nyhedsbrev. 

 

Sagsfremstiller: Maj. 

Forslag: 

 

Bestyrelsens beretning sendes ud som mail. 

Aftalt: Diverse udvalgsformænd laver deres del.  

Aktion: Janne laver beretning for 

Arbejdsmarkedsudvalg og Politisk udvalg og 

sender til Maj. Kirsten skriver om Nota. Maj 

sammenfatter.  

 

 

 

Pkt. 12 Emne: Årsmøde 

 

Sagsfremstilling: 

 Hvornår er det realistisk at afholde 

årsmøde? 

 Hvor skal det holdes? 

 

Sagsfremstiller: Bente 

Forslag: 

 

Snak omkring muligheden for at gennemføre 

Årsmødet. Vi skal betale 50 % af 

mødeudgifterne, hvis vi aflyser inden 1. maj. 

Prisen stiger hvis vi venter yderligere.  

Aftalt: Vi aflyser årsmødet og udskyder det til 

efteråret.  

Aktion: Maj giver kontoret besked og beder 

dem aflyse med mødestedet. 
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Pkt. 13 Emne: Evt. 

Sagsfremstilling:  
Forslag: 

Intet til eventuelt.  

 Næste møde:  

 

19. maj kl. 19 – Online møde 

Punkter til dagsorden sendes til Bente 

Janne laver kode til Google Meet.  
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