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Dagsorden til HB møde 19. maj 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 

 

Afbud: Kirsten Weile 

 

Sted: På skype 

 

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. Bente 

3. Karina 

4. Referatet blev godkendt men ikke 

underskrevet. Da mødet er online.  

5. Dagsorden godkendt 

Pkt. 2 

 

Emne: Samarbejde med Netværkslokomotivet 

og Nota omkring uge 40/2020 

 

Sagsfremstilling: 

1. Samarbejde med Netværkslokomotivet 

og Nota omkring uge 40/2020. 

 

 

 Sagsfremstiller: Janne 

 

Forslag: 

Der har været afholdt møder med 

Netværkslokomotivet, men Janne har ikke 

deltaget i det seneste møde.  

 

Karina informerede om forskellige 

arrangementer i Kreds Syd- og Sønderjylland, 

hvor foreningen deltager.  

 

Bente informerede om, at Vitek MV gerne vil 

gerne have os med i et samarbejde. 

 

Aftalt: Anna koordinerer arrangementer i uge 

40. 

Aktion: 

Maj sender referatet fra seneste møde med 

Netværkslokomotivet, som Anna deltog  i.  

Bente informerer Anna om, at hun er 

koordinator.  

Karina informerer Anna om, hvilke 

arrangementer der finder sted i Kreds Syd- og 
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Sønderjylland (som der er kendskab til) 

 

 

Pkt. 3 Emne: Årsmøde 

 

Sagsfremstilling:  

 Hvornår er det realistisk at afholde 

årsmøde? 

 Hvor skal det holdes? 

 

Sagsfremstiller: Bente 

Forslag: 

Vi sigter mod at afholde årsmøde den 26. 

september på enten Nislevgaard eller Rågelund 

efterskole med Rågelund som første prioritet.   

 

Iflg. Maj er Mads Marius’ booking som 

foredragsholder allerede skubbet til ubestemt 

dato, så vi skal blot kontakte ham med nyt 

tidspunkt.   

 

Aftalt: 

Endelig beslutning tages på mail, når vi kender 

konsekvenserne ved fase2 Corona genåbning.   

 

Aktion: 

Bente tager kontakt til skolerne og koordinerer 

herefter med Anna, så hun kan give besked til 

foredragsholder.   

Pkt. 4 Emne: Fordeling af opgaver i bestyrelsen og 

frem afrette opgaver. 

 

Sagsfremstilling:  

 Drøftelse af fordelingen af opgaver i 

bestyrelsen. Her under hvordan vi ser 

foreningen fremadrettet.  

 Hvad vil vi med vores udvalg og på de 

forskellige områder? 

 Jeg mener ikke vi længere kan fungere 

som overgangs bestyrelse da vi ikke ved 

hvor langtid der går før vi kan holde 

Årsmøde. Foreningen holder ikke til at 

stå i stampe og vi kommer til at virke 

uambitiøse.  

 Det bliver også svært at tage 

beslutninger når der ikke er en retning 

for foreningen.  

 Jeg er også usikker på at tage 

beslutninger da jeg ikke ved hvad 

bestyrelsen bakker op om. 

 

 Sagsfremstiller: Bente 

Forslag: 

Der er brug for, at vi finder en fælles retning for 

foreningen og dermed også arbejdsfordelingen i 

bestyrelsen. Vi talte om, at vi skal kigge på 

faglige spidskompetencer hos de forskellige 

bestyrelsesmedlemmer og kontorpersonalet.  

 

Aftalt:  

Emnet er så stort, at vi er nødt til at bruge et 

dagsmøde på det. Dato aftalt til den 14. juni kl. 

10 

Aktion: 

Karina finder et mødested i Fredericia.  

Janne opretter et Google Docs, hvor vi inden 

mødet kan nedskrive vores tanker og ideer. Alle 

skal aflevere Gmail adresser til Janne.  
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Pkt. 5 Emne:  Samarbejde med  victeck Mv 
 

Sagsfremstilling: (bilag 1) 

 Hvad vil de mv nordic bruge os til. 

 Hvilke arrangementer har vi i uge 40 

Sagsfremstiller: Bente 

Forslag: 

Bente har afholdt møde med Vitec MV vedr. 

samarbejde (se bilag 1) De vil bl.a. gerne 

facilitere et nordisk møde. Derudover ønsker de 

at arbejde for, at ordblinde selv må vælge deres 

hjælpemidler, i stedet for at det er skolen der 

vælger. Vitek MV har også nogle arrangementer 

i uge 40, som de gerne vil have os med på.  

 

Aftalt: 

Vi vil gerne samarbejde med Vitek MV lige som 

vi bl.a. gør med Vizkids.  

Vi bakker op om deres tanker mht. frit valg af 

hjælpemidler.  

 

Aktion: 

Bente arbejder videre med projektet.    

Pkt. 6 Emne: Camp i 2021 

 

Sagsfremstilling: Bilag 2 

 
 

Sagsfremstiller: Bente / Anna 

Forslag: 

Prøv et døgn på en efterskole. 

Baggrund for disse camps er et ønske fra 

forældre til børn, der er usikre på, om de vil på 

efterskole.  

 

Aftalt:  

Det passer bedst med den 17.-18. april 2021. 

Når vi kommer tættere på, aftales hvem i 

bestyrelsen, der deltager.  

Aktion: 

Bente melder tilbage til Anna.  

Pkt. 7 Emne: Søgning af Fonde 

Sagsfremstilling:  

 Vi har brug for at finde flere indtægter 

og derfor synes vi skal nedsætte et 

udvalg der skal søge fonde. 

Sagsfremstiller: Bente 

Forslag: 

Anna har på initiativ fra Maj lavet oplæg til 

nedsættelse af et fundraisingsudvalg + en mail 

om opfordring til frivillige om at deltage.  

 

Aftalt: 

Sættes i gang. Anna deltager fra kontoret. Julie 

og Gitte går med i udvalget.  

Aktion: 

Bente giver Anna besked.  

Bente kigger efter §18-skabelon og sender til 

Janne. 

Pkt. 8 Emne: frivillig 

 

Sagsfremstilling:  

 Hvordan får vi sat de frivillig i gang 

med aktiviteter for ordblinde 

foreningen 

Forslag: 

 

Aktion: 

Emnet taget op på mødet i juni.  
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Sagsfremstiller: Bente 

Pkt. 9 Emne: Definition af hvilken gruppe af handicap 

ordblindhed skal ligge under  

 

Sagsfremstilling:(bilag 3) følger mandag 

 Handicaprådet har bedt os definere 

hvilket handicap ordblindhed skal 

kategoriseres under? Se bilag 

 

Sagsfremstiller: Bente 

Forslag: 

DH har bedt os tage stilling til, hvilket handicap 

ordblindhed skal kategoriseres under. Der er 

ikke en ”kasse” der passer 100%. 

 

Aftalt:  

Vi skal forsøge at arbejde på at få oprettet flere 

kasser, så der fremover er én, der også passer til 

ordblindhed.  

 

Action: 

Janne vil arbejde videre med sagen i Politisk 

udvalg. Bente hjælper gerne ved behov. Vi 

inddrager faguddannede inden for ordblindhed.  

Pkt. 10 Emne: Økonomi 

 

Sagsfremstilling: 

 Adgang til economiks. Julie skulle hører 

om det var, muligt med flere adgange. 

 Diskussione om hvad vi gøre indtil vi 

får pengene fra socialstyrelsen og om vi 

kan låne fra CB fonten. 

 

Sagsfremstiller: Julie 

Forslag: Economics 

Det er muligt at få ekstra adgange til 

Economics. Hver adgang koster 119 kr. 

 

Aftalt:  

Det er umiddelbart kun Janne, der ønsker 

adgang.  

Action: 

Julie aftaler med Janne mht. adgang til 

economics 

 

Forslag: Penge fra Socialstyrelsen 

Pga. corona er udbetalingen fra Socialstyrelsen 

udsat til juli. Det betyder, at vi har et 

likviditetsproblem i juni. Maj har kontaktet 

Christian Bock for at forhøre, om vi kan låne 

penge af CB Fonden 

 

Forslag om at vi kontakter vores bank for et lån.  

 

Aftalt:  

Vi fortsætter dialog med CB Fonden, om vi evt.  

kan låne penge. Og banken kontaktes for et lån  

Action: 

Maj taler med banken.  

Maj fortsætter diaglog med CB Fonden, hvis vi 

ikke kan låne penge i banken.  

Janne tjekker med sin advokat. 
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Pkt. 11 Emne: Bestyrelses referater  

 

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 

til kontoret og lagt ud på hjemmesiden 

 

Sagsfremstiller: Bente 

 

 

 

Punktet med på næste HB møde 

Pkt. 12 Emne: Oplæg fra Anders Bredsdorff 
 

Sagsfremstilling: 

 se bilag 

 

Sagsfremstiller:  

 

 

 

Tages med på mødet i juni. 

Pkt. 14 Emne: Evt. 

 

 

 

Sagsfremstilling:  

Forslag: Rådgivere forsvinder  

Janne er bekymret for, hvordan vi får flere 

rådgivere. Derudover er der stor efterspørgsel 

efter nye begynderkurser. Iflg. Bente kunne det 

være interessent at spørge rådgiverne, hvorfor 

de springer fra? Iflg. Janne mangler de bl.a. 

hjælp til besvarelse af spørgsmål, der opstår i 

rådgivningsprocessen. 

 

Aftalt: 

Emnet tages med på mødet i juni.  

Action: 

Janne laver et forslag til, hvordan vi fastholder 

vores rådgivere? Hvilke typer af rådgivere skal 

der være? Hvordan uddannes og videreuddannes 

de? 

 

Forslag: Valg af samarbejdspartnere:  

Janne stiller spørgsmålstegn ved, om vi 

undersøger vores samarbejdspartnere godt nok 

og har bla. et eksempel: Mia Hvalplund. Janne 

efterspørger referat af møde mede Mia.  

Action: 

Bente undersøger om Anna har kendskab til Mia 

Hvalplund.  

 

 

Sol og Strand:  

Har sendt en mail til Nordjyllandskredsen. Gitte 
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sender mail til bestyrelsen, og det skal tages op 

på mødet den 14. juni.  

 Næste møde 14. juni kl. 10 et sted i Fredericia.  

(Karina melder tilbage med mødested.) 
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