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Dagsorden til HB møde 1. september 2020 kl. 19.00-21.30 - onlinemøde 

 

 

Indkaldte: Maj Mortensen, Janne Sabroe, Carsten Hansen, Karina Christensen, Gitte Nielsen, Bente Stengaard 

Kruse, Kirsten Weile og Julie Kirkemann Riisby. 

 

Afbud: Kirsten Weile og Julie Kirkemann Riisby. 

 

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. Opfølgning fra sidste møde. 

6. Godkendelse af dagsorden 

 

Ved Maj 

 

Forslag: 
 

Aktion: 
1. OK 

2. Bente 

3. Karina 

4. Er godkendt og lagt op på hjemmesiden 

5. OK 

6. OK 

 

Pkt. 2 
 

Emne: Budget 2020 

(Bilag 1) 

 

Sagsfremstilling:  
1. Hvordan ser det ud resten af året 

og har vi fået tilskuddet? 

 

Ved Julie/Maj 

 

Forslag: 
Gennemgang af pengestrømsanalyse pr. mdr.  

Penge fra Socialstyrelsen var forsinkede pga. 

Corona, derfor kom pengene først i juli. 

Tilskuddet lå til at gå ind i juni.  

 

Indtægter tom. juli er ca. på budget, mens 

udgifter er lavere end budgetteret. Vi har især 

sparet penge pga. Corona og derved aflyste 

møder og arrangementer.  

 

Administrationsomkostninger svinger meget. 

Bente ønsker, at vi får et klarere billede af, 

hvordan disse omkostninger påvirker budgettet.  

 

Revisoren har foreslået at vi modtager denne 

pengestrømsanalyse i stedet for 

kvartalsregnskabet. Aftalt at vi ønsker dette 
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Omkostninger til revisor og 

administrationsomkostninger er i plus i marts. 

Maj undersøger, hvad årsagen er til det.  

 

Vi kommer ud med et overskud i 2020, som 

selvfølgelig overgår til 2021 som buffer.  

 

Alle indbetalinger fra medlemmer samles og 

flyttes frem til februar. 

  

Aktion: 
Maj giver revisoren besked om, at vi fremover 

ønsker pengestrømsanalyse i stedet for 

kvartalsregnskab.  

 

Maj undersøger, hvorfor omkostninger til 

revisor og administrationsomkostninger går i 

plus i marts. Giver besked til HB.   

 

Pkt. 3 
 

Emne: Økonomi for 2021  

 

Sagsfremstilling:  
1. Vi skal sætte penge til side så vi ikke 

havner i samme situation næste år 

 

Ved Julie/Maj 

 

Forslag: 
Budget fra 2021 er ikke helt færdigredigeret.  

 

Aktion: 
Julie fremsender budgettet pr. mail til HB, 

hvorefter kommentarer mv. drøftes på mail.  

Pkt. 4 Emne: Lokalkredsenes bankkonti 

 

Sagsfremstilling:  

Det koster 1000,- kr. årligt at have en 

foreningskonto 

 

Ved Bente 

 

Forslag: 
Bente informerede om at, flere kredse betaler 

1.000 kr. i gebyr til banken pr. foreningskonto. 

De fleste kredse har deres egne konti.  

 

Aktion: 
Maj kontakter revisoren, og undersøger, om det 

er muligt, at vi kan få oprettet konti til de 

forskellige kredse, uden at hver kreds skal betale 

1.000 kr. .  

Maj beder Anna om at tage problematikken op 

på et møde i DH.  

 

Pkt. 5 Emne: Årsmøde  

(Bilag 2 + Bilag 3) 

 

Sagsfremstilling:  

Hvem genopstiller? 

Forslag: 
Bente informerede om, at Nislevgaard, glæder 

sig til, at vi kommer, men at vi dog ikke må 

være mere en 100 personer i foredragssalen. 

Nina har kontakten til skolen om de praktiske 
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Opgavefordeling på selve dagen (Drejebog) 

 

Ved Bente 

 

detaljer – hun har også kontakten til Mads 

Marius.  

 

Til generalforsamlingen er følgende på genvalg. 

Til spørgsmålet om de genopstiller svarede de: 

Kirsten – Kirsten var fraværende på mødet og 

melder tilbage til HB om hun genopstiller. 

Julie – Julie ønsker at genopstille som 

almindelige bestyrelsesmedlem.  

Bente – Bente ønsker at genopstille som 

næstformand.  

Janne – Janne ønsker at genopstille. 

Karina – Karina ønsker ikke at genopstille, da 

hun vil koncentrere sig om at få den nye Syd- og 

Sønderjyllandskreds godt i gang.   

 

Maj vil gerne stille op som formand, hvis ikke 

andre melder sig. Maj er ikke på genvalg og 

vælges en anden formand fortsætter hun i 

bestyrelsen.  

 

Drejebog for generalforsamlingen gennemgået.  

 

Aktion: 
Karina tilretter drejebogen.  

 

Maj tjekker op med Anna, hvor langt projektet 

vedr. støttemedlemsskaber er – om det giver 

mening at bringe det op på generelforsamlingen.  

 

Pkt. 6 Emne: Evt. 

 

 

 Københavnskredsen Janne informerede om, at der i øjeblikket 

arbejdes på at starte Københavnskredsen om 

igen. Anna er også involveret, og der arbejdes på 

at finde en dato for et opstartsmøde.  

 Arrangement i Holbæk Maj informerede, om at Annette Rudbeck er 

involveret i et arrangement på Biblioteket i 

Holbæk. Annetter ansøger foreningen om bidrag 

på 2.000 kr. til arrangementet.  

HB godkendte udbetaling af bidrag til 

arrangementet.  
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 Info fra Kreds Syd- og Sønderjylland + andet 

uge 40. 

Karina informerede om, at kredsen har modtaget 

straksmidler til opstart af den nye kreds. 

Kredsen er repræsenteret ved 7 arrangementer i 

uge 40. Der arbejdes i øjeblikket på en folder til 

brug i bl.a. uge 40. 

 

Janne informerede om, at uddannelsesmessen i 

uge 40 i Hillerød er aflyst. 

 

Aktion: 

Der er bl.a. et Nota-arrangement i Vejle som 

Karina deltager i. Bente undersøger om hun også 

kan deltage.  

 

Bente drøfter uge 40 med Anna og vender 

tilbage med, hvem fra HB der deltager i hvilke 

arrangementer.   

 Tåstrup/Egedal kommune Maj informerede om, at pengene til projekt i 

Tåstrup/Egedal kommune er bevilget. Anna 

deltager i projektet i Tåstrup. Maj deltager i 

Egedal. 

 Erhvervsskolerne på Fyn Bente informerede om, at der er kick-off på 

projektet på erhvervsskolerne på Fyn 23. 

september 2020.   

 Brev fra VUC Roskilde Drøftelse vedr. brev modtaget fra Marie Wolter 

Berthelsen.  

 Konferencer – deltagelse fra kontoret Drøftelse vedr. deltagelse på forskellige 

konferencer.  

 

 Rødt lys i uge 40 Vi er blevet kontaktet af en organisation vedr. 

oplysning af offentlige bygninger med rødt lys 

ifm. ordblindeugen. Det bliver ikke muligt at nå 

det til i år, men der arbejdes videre med 

oplægget i uge 40-udvalget. Det kan måske 

sættes i værk i uge 40 2021. 

 Digitaliseringsstyrelsen Der er kommet en mail vedr, møde omkring 

igangværende digitaliseringsprojekt. Det er 

Christian Boch, der tidligere har deltaget i 

møderne.  

 

Aktion: 
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Janne deltager i mødet – Janne melder retur til 

Anna at hun deltager.  

 Status nye foldere Aktion: 

Maj taler med Anette vedr. foldere til uge 40.  

 Udbetalinger til kredse Årets bidrag til kredsene udbetales normalt, når 

de respektive kredse har afholdt 

generalforsamling og regnskab er indsendt til 

kontoret. Flere kredse har dog ikke afholdt 

generalforsamling.  

 

Aktion: 

Bente taler med Nina om at lave en mail til alle 

kredse om, hvordan de skal forholde sig ift. 

udbetaling af bidrag.  

 Facebooksider Der har været stillet spørgsmål til, om de enkelte 

kredse må oprette egne facebooksider. HB 

støtter op om, at det er OK, at kredse opretter 

egne facebooksider, og at det er OK, at de 

anvender foreningens logo.  

 Forsikringer Gitte er stadig i dialog med forsikringsselskabet.  

 Mobilepay Drøftelse af mail fra Gitte vedr. MobilePay 

Subscribtion. Iflg. Maj må vi kun bruge 

Mobilepay til ”her og nu” betalinger. Det kan 

f.eks. ikke bruges til kolonier, hvor man kan 

risikere at folk skal have penge tilbage.  

Iflg. Maj koster det meget at få det lagt på 

hjemmesiden.  

 Næste møde 8. oktober 2020 kl. 19-20 – uden formel 

dagorden for at tjekke op på evt. ”løse ender” 

inden generalforsamlingen.   
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