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Dagsorden til HB møde 22. januar 2021 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. Alle er tilstede 

2. Janne  

3. Karina 

4. Referat godkendt men ikke underskrevet pga. 

online møde.  

5.Opfølgning på sidste møde.  

a. Maj har spurgt Lars, om han vil være 

ordstyrer til Årsmødet - det vil han gerne.  

b. Niels tager sig af teknikken.  

6. Der var nogle tilføjelser til dagsordenen.  

 Budget 2021. 

 Indstilling til Ankestyrelsens 

Rådgivende Praksisudvalg.  

 APV for kontoret.  

Pkt. 2 
 

Emne: Økonomi  

 

Sagsfremstilling:  

- Godkendelse af regnskab for 2020? 

- Hvornår kommer årsregnskabet ud? (Punkt fra 

Rasmus Lerbak) 

 

Ved Bente / Julie har fået punktet fra Rasmus 

Lerbak 

 

Forslag: 
Årsregnskabet skal godkendes i bestyrelsen før 

det kan deles med andre uden for bestyrelsen. 

Revisionen vil være til stede ved årsmødet til 

besvarelse af spørgsmål.  

 

Bestyrelsen godkendte regnskabet, og Maj beder 

revisoren om at sende til underskrift.  

 

Aktion: 
Aftalt at Kirsten kontakter Rasmus og aftaler, at 

han får regnskabet tilsendt, når det er 

underskrevet.  

Maj beder revisoren om at udsende regnskabet 

til underskrift.  
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Pkt. 3 
 

Emne: Brev fra Københavner Kredsen om 

rådgivere (Bilag 1) 
 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Bente 

 

Forslag: 
Iflg. Maj har Anna været i kontakt med 

Københavnerkredsen vedr. emnet.  

Janne og Annette er i gang med at kigge på 

lovgivning inden for folkeskolen og 

ungdomsuddannelser. Herefter er planen et 

invitere rådgivere til et møde 

 

Aktion: 
Bente taler med Anna om at skrive et svar, hvor 

der informeres om fremtidsplaner.  

 

Pkt. 4 
 

Emne: Brev fra Københavner Kredsen om 

offentlige hjemmesider (Bilag 2) 

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Bente 

Forslag: 
Vi ønsker at gå videre med Læseweb.dk 

 

Politisk udvalg bør også tage sagen op generelt.  

 

Aktion: 
Janne kontakter Thomas og takker ja til tilbuddet 

om implementering på vores hjemmeside.  

Janne – politisk udvalg – kontakter også 

relevante offentlige instanser  

 

Pkt. 5 
 

Emne: Dato for opfølgningsdag på visioner 

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Bente 

 

Forslag: 

Ønske om at fastsætte en ny dato for visioner.  

 

Vi bør samle op på løse ender.  

 

Aktion: 
Aftalt at der samles op på løse ender og derefter 

fastsættes en dato nyt visionsmøde.  

Karina fremsender actionplan til HB til drøftelse 

på næste HB-møde. 

 

Pkt. 6 Emne: Årsmøde  

 

Sagsfremstilling:  

    - Uddeling at den nye Ordblindepris  

”Dynamo” på årsmødet ved Bente 

 

   - Årsmøde rykkes  

Forslag: 
Uddeling af prisen ”Dynamo” forventes at blive 

uddelt på årsmødet.  

 

Forslag indkommet om at rykke årsmøde. Vi 

ønsker ikke at rykke mødet igen.  
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(Punkt fra Rasmus Lerbak) 

 

   - Forslag til vedtægtsændring  

(Punkt fra Rasmus Lerbak (Bilag A)) 

 

  - Forslag til vedtægtsændring (Bilag B) ved 

Gitte 

 

Ved Bente - Julie har fået punkter fra 

Rasmus 

 

Vi er blevet gjort opmærksom på, at nogle få 

medlemmer ikke har mailadresser. Disse 

medlemmer kan få lov at brevstemme, men 

stemmerne skal være foreningen i hænde inden 

årsmødet.  

 

Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer, 

som fremstilles på generalforsamling.  

Nina har også overblik over forslag indsendt på 

tidligere tidspunkt.  

 

Julie har modtaget et forslag fra Rasmus vedr. 

suppleanter.  

 

Aktion: 
Bente taler med modtager af prisen.  

 

Aftalt at Janne beder Anna om at kontakte 

Rasmus og Lena og give en forklaring på, 

hvorfor vi ikke rykker mødet.  

 

Aftalt at alle forslag til vedtægtsændringer tages 

med som bilag ved næste HB-møde. Karina 

beder Nina om at sætte dem på som punkt.  

 

Aftalt at Kirsten informere Rasmus om, at han 

selv må stille forslaget.   

 

Pkt. 7 Emne: Opfølgning fra sidste møde 

 

Sagsfremstilling:  

    - Hvem er gratister? 

    -  

 

Ved Julie 

 

Forslag: 
HB har modtaget liste over gratister. Janne 

undersøger nogle få på listen.  

 

 

 

Aktion: 
Janne melder retur til Nina vedr. gratister. 

 

 

Pkt. 8 Emne: Brev til kredsformænd (Bilag 3) 

 

Sagsfremstilling:  

Forslag: 
Forslag til brev til kredse om at de fremadrettet 

kan anvende hovedforeningens konto.  
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Ved Maj  

Revisoren laver et lille regnskab i regnskabet og 

holder dermed øje med kredsens penge.  

 

 

Aktion: 
Aftalt at Maj beder Anna om at tilføje følgende 

til brevet:   

 procedure for indsendelse af bilag. 

 muligheden for at få et overblik over 

beholdning ved at kontakte Nina.  

 

Pkt. 9 Emne: Indstilling af medlemmer til to 

videnskabsetiske medicinske komitéer (Bilag 4) 

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Maj  

 

Forslag: 
Maj ønsker at sidde i komitéerne.  

 

 

Aktion: 

Aftalt at Maj deltager. 

 

 

 

Pkt. 10 Emne: Møde med Line Leth 

Ordblindevenlige skoler  

Sagsfremstilling:  

 

Ved Maj  

Forslag: 
Line Leth ønsker at deltage i et møde den 9. 

marts kl. 19.  

 

Kirsten informerede om at hun sammen med 3 

andre (ROAL) har inviteret til webinar om 

dysleksivenlige skoler. Iflg. Kirsten er det en 

god ide for foreningen at høre hvad Line mener, 

en ordblindevenlig skole er. Men samtidig er det 

også vigtigt at foreningen har en holdning til, 

hvad vi som forening mener, at en 

dysleksivenlig skole er, således at vi kan påvirke 

politikerne i den retning, vi mener, er den rette.    

 

Aktion: 

Aftalt at Maj kontakter Line vedr. dato og 

forespørger, om vi må modtage bilag inden 

mødet.  
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Pkt. 11 Emne: Budget 2021 

 

Sagsfremstilling: 

Ved Maj 

Forslag: 

Indbetalinger er endnu ikke blevet ændret til kun 

at være februar. Maj informerer Nina om, at det 

SKAL ske fra 2022.  

 

Budget tilrettet og godkendt.  

 

Aktion: 

Maj sender det godkendte budget til revisoren.  

Pkt. 12 Emne: Indstillinger til Ankestyrelsen 

 

Sagsfremstilling: 

Ved Gitte 

Forslag:  

DH invitere til indstilling til Ankestyrelsens 

Rådgivende Praksisudvalg. Der søges to kvinder 

og to mænd.  

Aktion:  

Gitte sender mailen videre til Janne.  

 Emne: APV på kontore 

 

Sagsfremstilling:  

Ved Gitte 

Der er ikke udarbejdet en APV på Anettes 

arbejdsplads eller på det nyt kontor 

 

Arbejdstilsynet kommer på besøg i August.  

 

Aktion:  

Aftalt at Gitte taler med Arbejdstilsynet. Gitte 

laver udkast til APVen og beder Nina og Anna 

om at svare. Herefter gennemgår Gitte udkastet 

med Nina og Anna.  

 Nyt møde:  

Bente sender Doodle med forslag til ny 

mødedato.  
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