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Dagsorden til HB møde 6. august 2020 kl. 19.00-21.30  via Skype 

 

 

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

Nielsen og Bente Stengaard Kruse 

 

Afbud: 

 

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. Opfølgning fra sidste møde er nedenstående. 

6. OK. 

Pkt. 2 
 

Emne: Budget 2020 

(Bilag – afventer fra Maj) 

 

Sagsfremstilling:  
1. Hvordan ser det ud resten af året 

og har vi fået tilskuddet? 

 

Ved Julie/Maj 

 

Forslag: 
Maj har endnu ikke fået kvartalsregnskab for 2 

kvartal. Vi har modtaget pengene fra 

Socialstyrelsen. Resten af året går pengene ind 

pr. måned. Udestående betalinger er på plads.  

 

Vi begynder også at kunne se besparelsen på 

huslejen.  

 

Aktion: 
Maj kigger på budgettet til næste møde.  

 

Pkt. 3 
 

Emne: Økonomi for 2021  

(Bilag – afventer fra Maj) 

 

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

havner i samme situation næste år 

 

Ved Julie/Maj 

Forslag: 
 

Aktion: 
Maj kigger på budgettet til næste møde.  

Det skal have højeste prioritet på dagsordenen. 
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Pkt. 4 Emne: Årsmøde  

 

Sagsfremstilling:  
Status på årsmødet 

 

Ved Bente 

 

Forslag: 
Er aftalt til at være på Nislevgaard den 10. 

oktober.  

Mads Marius er bestilt.  

Nislevgaard vil gerne stå for forplejning.  

 

 

Aktion: 
Maj vil gerne stille op som formand, hvis der 

ikke er andre, der stiller op.  

Kirsten vil forsøge at spørge i efterskolemiljøet.  

 

 

 

Pkt. 5 Emne: Kontakt til Anders vedr. oplæg 

 

Sagsfremstilling:  
1. Har Janne talt med Anders vedr. 

nedsættelse af kommunikationsudvalg. 

Jf. referat fra mødet 14. juni pkt. 4 

 

Ved Janne 

 

Aktion: 

Janne taler med Anders inden næste møde.  

Pkt. 6 Emne: Ordblindepriserne og Ordblindeugen og 

årshjul 

 

 

Sagsfremstilling:  

1. Den nye Ordblindepris (Bilag 2) 

2. Forskellen på de 2 priser og hvem der 

bestemmer hvem der vinder? 

3. Ordblindeugen og årshjul (Bilag 3) 

4. Materialer (Brochurer m.m.)  

 

Ved Bente 

 

Forslag: 
1.-3.: Forslag om oprettelse af en ny pris fra 

medlemmer til medlemmer. Det bliver et 

supplement til den ”eksterne” pris. 

 

4.: Der skal udarbejdes nyt PR materiale – en ny 

3 fløjet brochure og et postkort til udfyldelse af 

indmeldelser.  

 

Der er lavet en Uge 40 plakat, der trykkes i et 

antal. Derudover bliver der lavet 5 roll-ups. 

 

Aktion: 
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Bilag 2 og bilag 3 godkendes. Dvs. der 

nedsættes et Ordblindeprisudvalg og der stiftes 

en ny pris – medlemmernes pris.  

Den nye pris uddeles for første gang i år.  

Navnet på prisen sendes til afstemning hos 

medlemmer.  

Der skal være pressedækning og artikler i 

Ordblindebladet.  

Bente arbejder videre med sagen sammen med 

Anna.  

Janne taler med Anette om udarbejdelse af ny 3- 

fløjet brochure + postkort.  

 

 

 

Pkt. 6 Emne: Udvalg der skal arbejde med 

Grundskolen (Bilag 4) 

 

Ved Bente 
 

Forslag: 
Bente har lavet et opdrag til et udvalg, der skal 

arbejde med grundskolen.  

Forslag om at der udarbejdes en video, hvor det 

beskrives, hvad det kræves at blive en del af 

udvalget.  

Bilag 4 er godkendt, men Bente forsøger dog at 

lavet en kortere udgave for tiltrækning af 

udvalgsmedlemmer.   

 

Opdrag til et netværk til rådgivere udarbejdet af 

Janne og Karina er godkendt.  

 

Der skal dog laves et opdrag vedr. 

rådgiverudvalg.  

 

Aktion: 
Janne laver opdrag til rådgiverudvalg. 

Bente laver en kortere udgave af opdrag til 

grundskoleudvalget.   

 

Pkt. 7 Emne: Udvalg der skal arbejde med unge og 

ungdomsuddannelserne  

(Bilag 5 - afventer fra Julie) 

 

Ved Julie 

 

Forslag: 
Forslag om at dette udvalg skal bestå af 

medlemmer fra DU.  

DU arbejder i øjeblikket på materiale til unge på 

forskellige uddannelser.  

 

Aktion: 
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Julie holder os orienteret om arbejdet i DU, men 

ansvaret for udarbejdelsen af materialet ligger i 

DU.   

 

Pkt. 8 Emne: Udvalg der skal arbejde med voksne 

ordblinde 

(Bilag 6 - afventer fra Janne) 

  

Ved Janne 

 

Forslag: 
Oplæg til udvalg for voksne ordblinde 

præsenteret af Janne.  

Voksenudvalget kan på baggrund af denne 

beskrivelse arbejde på at forbedre forholdene for 

voksne ordblinde.   

 

Aktion: 
Jannes oplæg er godkendt.  

Pkt. 9 Emne: Opsamling visionsseminar 

 

Sagsfremstilling:  

1. Hvordan samler vi op på dagen? 

2. Hvornår skal de næste opdrag 

være færdige? 

3. Hvordan får vi det der ikke er 

sat nogen på i værk? 

 

Ved Bente 
 

Forslag: 
Der er stadig udvalg, hvor der ikke er lavet en 

beskrivelse.  

 

Fundraisingudvalg er beskrevet via et 

nyhedsbrev af Julie, Anna og Gitte, der arbejder 

videre mede dette.   

 

 

Aktion: 
Manglende udvalg skal være beskrevet inden 

næste møde den 1. september.  

 

Pkt. 10 Emne: Fremtidige referater (Bilag 7) 

 

Sagsfremstilling: 

 

1. Udkast til fremtidig referat i form af en 

aktionsplan 

 

Ved Karina 

 

Forslag:  
Der bliver fortsat udarbejdet et referat. 

Derudover overføres relevante emner fra 

referatet til et arbejdsdokument, med deadlines 

og status.  

 

På hvert HB møde starter vi mødet med at 

gennemgå status på arbejdsdokumentet.  

 

Action: 

Karina tilretter arbejdsdokumentet.  

Pkt. 11 Emne: Forsikringer 

 

Sagsfremstilling: 

 

1. Tilbud Almindelig Brand  

(Bilag 8+9) 

 

Forslag: 

Gitte har indhentet tilbud på nye forsikringer. 

 

Action: 

Gitte arbejder videre med tilbuddene sammen 

med medarbejder fra kontoret. Herefter 

godkender FM tilbuddet.   
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Ved Gitte 
 

Pkt. 12 Emne: Samarbejde med Sol og Strand 

feriehusudlejning? 

 

Sagsfremstilling: 

 

1. Forslag 

(Bilag 10) 

 

Ved Gitte 
 

Anna, Gitte og Julie arbejder videre med sagen.  

Pkt. 13 Emne: Evt. 

 

Sagsfremstilling: Hvornår skal der åbnes op for 

tilmelding på hjemmesiden til hhv. feriekolonien 

i uge 42 samt Teenlejren fra den 11.-13.9? 

 

Nyhedsbrev skal også sendes ud med orientering 

omkring datoerne. 

 

Ved Bente 

Forslag: 
 

Aktion: 

Maj er i kontakt med kontoret vedr. dato for 

åbning for tilmelding til feriekoloni og teenlejr 

på hjemmesiden.  

 

Lykkefonden: 

Maj informerede om, at vi er blevet kontaktet af 

Lykkefonden, der søger penge til en 

mentorordning for de unge mennesker, der har 

været på koloni i Lykkefonden.  

 

Kontakt fra Egedal og Tåstrup kommune: 

Maj informerede om, at hun er blevet kontaktet 

af Egedal og Tåstrup kommune, der gerne vil 

have hjælp til at lave et netværk for forældre 

med ordblinde børn. Maj arbejder videre med 

sagen.    

 Næste møde  1. september 2020 – online. 

Janne sender kode til mødet.  

 

mailto:kontor@ordblind.org

