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Dagsorden til HB møde 14. juni 2020 10-15 

 

 

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

Nielsen, Bente Stengaard Kruse og Kirsten Weile 

 

Sted: Frivilligcenteret i Fredericia. 

 

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. OK 

2. Janne 

3. Karina 

4. Referatet fra forrige møde blev godkendt og 

underskrevet.  

5. Dagsorden blev godkendt 

Pkt 2.  Emne: Ordblinde gennem tiden 

 

Sagsfremstilling: 

Maj laver et oplæg omkring 

ordblindeforeningens historie og arbejde 

gennem tiden.  

 

Sagsfremstilling: Maj 

Forslag:  

Oprindelige formål var at fremme 

ordblindesagen. Bestyrelsen bestod af lærere og 

undervisere. Tidligere kun ordblinde i 

bestyrelsen. 25 medlemmer i bestyrelsen og et 

forretningsudvalg på 8 medlemmer. Et udvalg 

blev nedsat, der udarbejdede de nye 

retningslinjer. Den nye form har været i 10 år. 

Her er lavet mange gode ting bla. sommerlejr, 

ungegruppen, ungelejr.  

Formålet er stadig at hjælpe alle ordblinde på 

alle niveauer. 

 

Pkt 3.  Emne: Hvilken retning skal vi som forening 

tage? 

 

Se bilag 

 

Sagsfremstiller: Bente 

Se visionsdokument.  
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Pkt. 4  Emne: Oplæg fra Anders Bredsdorff 

 

Se bilag. 

Forslag: 

Vi opfordrer Anders til at lavet et forslag til, 

hvordan der kan nedsættes et ad hoc 

kommunikationsudvalg. Udvalget kan samles, 

når det var nødvendigt.  

 

Action:  

Janne taler med Anders og beder ham lave et 

forslag.  

 

Pkt. 5 Emne: Budget 2021 

 

 Vi skal allerede nu lave et budget for 

2021 for at gøre os selv klar, hvad vi har 

af penge at bruge 

 For at lægge en klar strategi for 

foreningen på, hvordan vi får opbygget 

en buffer 

 for at udvalget, der skal søge fonde kan 

få en klarhed over, hvad vi har brug for. 

Forslag: 

Bente foreslår, at vi laver et budget for 2021.  

 

Janne har kigget på posteringer fra januar til nu i 

2020. I maj er vi færdig med at udbetale løn til 

Karen.  

 

Vi vil gerne have en tilbagemelding på hvorfor 

folk melder sig ud. Maj taler med kontoret vedr. 

calleren.  

 

Janne har kigget på de enkelte fakturaer og 

mener, at det ser ud til at der er medlemmer, der 

har forkerte typer medlemsskaber.  

 

Actions: 

Janne taler med Nina om at få medlemsskaber 

rettet.  

 

Maj tjekker op på tilbagemeldinger fra 

medlemmer, der melder sig ud.  

 

Vi kigger på budgettet for 2021 på næste HB-

møde. Maj laver et oplæg. 

Pkt. 6 Emne: Udvalg og krav til udvalg Der blev ifm. visionsdrøftelse forslået 

forskellige typer udvalg.  

Se visionsdokument 

Pkt. 7 Emne: Bestyrelsesreferater 

 

Sagsfremstilling: 

 Vi skal have en aftale om hvordan 

kontoret informeres om det der snakke 

om på bestyrelsesmøderne 

 Der skal laves aftale om hvem der har 

opgaven med at referaterne bliver sendt 

Forslag: 

Der er krav om at referater skal lægges på 

hjemmesiden. Aftalt at referenten sender 

referater til kontoret, så snart de er godkendt af 

bestyrelsen. Kontoret sørger for de lægges på 

hjemmesiden.  

 

Karina forslog, at vi fremover anvender en 
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til kontoret og lagt ud på hjemmesiden 

Sagsfremstiller: Bente 

anden type arbejdsdokument for at få fulgt op på 

igangværende sager.  

 

Actions:  

Aftalt at Nina laver dagsorden fremover og at 

alle melder evt.  punkter til dagsordenen ind til i 

hende. 

 

Karina udarbejder nyt arbejdsdokument og 

sender til Nina.  

Pkt. 8 Emne: Fastsættelse af bestyrelsesmøder 

fremadrettet.  

 

Sagsfremstilling: 

 Bestyrelsesmøder bør lægges fast for 

resten af dette år og frem til sommer 

næste år. Dette fordi så kan møderne 

ligge ud så medlemmerne kan se 

hvornår vi skal mødes og indsende 

relevante ting til bestyrelsen. 

 Dels for at det er kendt på kontoret 

hvornår vi holder disse møder.  

 

Sagsfremstiller: Bente 

Forslag: 

Det var ikke muligt at fastsætte datoer for hele 

næste år på nuværende tidspunkter.  

 

Vi offentliggør mødedatoer frem til årsmøde.  

 

6. august 2020 kl. 19.  

1. september 2020 kl. 19 

 

 

Pkt. 9 Emne: Evt. 

 

Forslag: 

Kirsten opfordrer til, at bestyrelsen melder ind 

med emner, som hun evt. kan bringe op til møde 

med NOTA. 

  

Bente nævnte at lærerstuderende ønsker 

prøveadgang til NOTA, når de går på studiet.  

 

Actions:  

Bestyrelsen melder ind med evt. emner inden 

mødet 8.-9. september.  

 

 Næste møder 6. august 2020 kl. 19. Online 

1. september 2020 kl. 19. Online 
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