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Dagsorden til HB møde 8. oktober 2020 kl. 19.00-21.30  via Google Meet 

 

 

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

Riisby, Gitte Nielsen og Bente Stengaard Kruse 

 

Afbud: 

 

Referat 

 

Pkt. 1 
 

Emne: Formalia  

 

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. Janne chat / Bente dagsorden 

3. Karina 

4. Er godkendt og lagt på nettet.   

5. OK. 

6. OK.  

Pkt. 2 
 

Emne: Økonomi og Budget 2021 (Bilag 1 + 2) 

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Julie/Maj 

 

Forslag:  

Gennemgang af budget 2021.  

Kommentarer til budgettet:  

 Medlemsbetalinger rykkes frem til 

februar, hvilket giver bedre likviditet i 

årets første måneder, inden vi modtager 

tilskud fra Socialstyrelsen. 

 Drøftelse om beløbet afsat til 

markedsføring. Vi modtager forskellig 

gratis omtale både ifm. uge 40 men også 

via en reklamekampagne i Politikkens 

hus og en TV-udsendelse i DR1. Aftalt 

at vi tilvælger markedsføring ved behov, 

og hvis der er penge til det.  

 DU mangler dog allerede nu nye 

brochurer.  

 

Budgettet for 2021 er godkendt af bestyrelsen.  
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Regnskabet for 2020 ser også meget fornuftigt 

ud. Det er lykkedes at vende økonomien i en 

positiv retning.  

 

Aktion: 
Julie taler med de andre bestyrelsesmedlemmer i 

DU om, hvorvidt de skal gentrykke eller ændre 

deres folder. Bestyrelsen har godkendt at DU får 

trykt nye foldere.  

 

Pkt. 3 Emne: Dato for nyt årsmøde  

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Bente 

 

Forslag: 

Bestyrelsen aftalte, at årsmødet afholdes den til 

den 17. april 2021. Datoen fastholdes også, hvis 

det ikke kan holdes fysisk. Såfremt årsmødet 

ikke kan afholde fysisk, afholdes det digitalt. 

 

Julie og Janne afprøver sms afstemning med 

system fra udbyder, som Julie har været i 

kontakt med.  

 

Vi vil spørge en efterskole, om vi kan afholde 

årsmødet der, hvis et fysisk møde er muligt.   

 

Aktion: 
Maj beder sekretariatet om at finde muligheder 

for at afholde mødet digitalt inkl. tilmelding, 

afstemning mv. 

Bente spørger Rågelund og Nislevgaard 

efterskole, om vi kan afholde fysisk årsmøde hos 

dem.  

Janne og Julie afprøver sms-afstemning 

 

Pkt. 4 Emne: Hvor er vi i forhold til vores kredskonti? 

 

Sagsfremstilling:  

 

 

Ved Bente 

Forslag: 
Maj informerede om, at det ikke er muligt at 

undgå betaling af 1.000 kr. for at have konto i 

Nordea.  

Anna har været i gang med at undersøge hvilke 

muligheder der er og umiddelbart er eneste 

mulighed at få sekretariatet til at betale 

regninger og holde styr på regnskaber for 

kredsene.  

 

Kredsene får lov til selv at bestemme, hvad de 

ønsker 
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Aktion: 
Maj beder sekretariatet om at informere 

mulighederne ud til de enkelte kredse.  

Pkt. 5 Emne: Opfølgning på hvor vi er i forhold til 

vores visionsseminar i juni.  

 

Hvad skal vi have gang i? 

 

Sagsfremstilling:  

 

 

Ved Bente 

 

Forslag: 

Alle opgaver er indlagt i bestyrelsens actionplan.   

 

Aktion: 

Aftalt at Karina fremsender planen til hele 

bestyrelsen, hvorefter de tjekker op på opgaver, 

deadline og status. Herefter tilrettes skemaet iht. 

bestyrelsens ønskede ændringer.  

Pkt. 6 Emne: Evt. 

 

Sagsfremstilling:  

 

 

 

Forslag: 

Oplæg fra Mie Midtgaard/Ordblindetalent. 

Julie har mødt Mie Midtgaard fra 

Ordblindetalent og ønsker, at vi overvejer tilbud 

om oplæg. Pga. tidsnød drøfter vi det på næste 

HB-møde. Det skal på dagsordenen til næste 

møde.   

 

Information fra Fundraisingudvalg 

Gitte informerede om status for 

fundraisingudvalgets arbejde. Der er lavet et 

udkast til et brev, som kan sendes ud til 

medlemmer med opfordring til at deltage i 

fundraisingudvalget.  

Julie informerede om, at det også er tanken, at 1 

fra hver kredsbestyrelse skal inviteres til at 

deltage.  

Udvalget har planer om at oprette en mappe i 

skyen, hvor der kan deles informationer om 

fonde og andre steder, hvor der kan søges penge.  

Aktion: 

Gitte fremsender udkastet til brevet til hele 

bestyrelsen.  

 

 Næste møde:  27. oktober 2020 kl. 19 (Digitalt) 
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