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Dagsorden til HB møde 28. januar 2021 kl. 19.00-21.30  via Skype 

 

 

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

Riisby, Gitte Nielsen og Bente Stengaard Kruse 

 

Afbud: Karina Christensen 

 

Dagsorden  
 

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 

 

Ad. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig 

Ad. 2: Janne Sabroe er ordstyrer 

Ad. 3: Kirsten Weile er referent 

Ad.4: Referat fra sidste møde er sendt rundt og 

godkendt pr. mail 

Ad. 5: Maj Mortensen vil sørge for, at kredsene 

får besked om, at kredsene kan bruge 

hovedforeningens bankkonto, så de ikke skal 

betale gebyr for egen konto. Maj mødes med 

revisor og finder ud af, hvordan denne ordning 

kan fungere.  

Ad. 6: Dagsordenen er godkendt 

 

 

Aktion: Maj Mortensen sørger for opfølgning til 

kredsene om bankkonto. 

 

Pkt. 2 
 

Emne: Økonomi  

 

Sagsfremstilling:  

- Status på vores økonomi 

- Udkast til buget 2021  

- Julebidrag 

- Arv på ca. 90.000 kr. fra medlem fra Jylland 

 

Ved Julie/Maj 

 

Regnskabet viser større overskud end 

budgetteret. Bestyrelsens indsats med fokus og 

styring af økonomien er lykkedes.  Da der har 

været lavere aktivitetsniveau i det meste af 2020 

pga COVID-19 skal en del ubrugte midler 

tilbagebetales til Socialstyrelsen 

Udkast til budget tilrettes med rigtige tal fra det 

endelige regnskab og fremlægges senere 

Julebidrag udgør 3750 kr. Beløb doneret af 

medlemmer. 

Foreningen har modtaget tilsagn om en arv. 

Beløbet skal bruges til særlig indsats og 

hjælpemidler til ordblinde og kan søges i 

foreningen. Der udarbejdes retningslinjer for 
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ansøgningsprocedure. Beløbet må ikke indgå i 

foreningens almindelige drift. 

 

 

 

Pkt. 3 
 

Emne: Medlemstal 

 

Sagsfremstilling:  

- Status på medlemmer (Bilag 1) 

 

Ved Maj 

Medlemstallet er stigende. 

Forslag: 
Det ønskes uddybet, hvem der er gratister 

Aktion: 
Kontoret spørges om dette. 

 

Pkt. 4 Emne: Årsmøde  

 

Sagsfremstilling:  

    - Hvordan afholder vi det? 

    - Hvordan ser programmet ud / dagsorden? 

    - Hvilke punkter skal vi have med i 

årsberetningen 

    - Skal vi have fremtid visioner med? 

    - Hvem er på valg og hvordan gør vi dette? 

    - Hvem stiller op? 

 

 

Ved Bente og Maj 

 

Forslag 

Årsmødet afholdes online 

Årsmødet afholdes d. 17. april kl. 12 -16 

Et firma faciliterer mødet på nettet. En person, 

Niels, tager imod spørgsmål undervejs. 

Der findes en dirigent, Lars Sander er foreslået. 

Ved tilmelding til mødet oplyses emailadresse, 

denne adresse får et login, som bruges ved 

afstemninger. 

Spørgsmål til årsmødet fremsendes inden mødet. 

Medlemmer, der ønsker at stille op til 

bestyrelsen, fremsender ønsket om opstilling 

inden mødet med lille tekst om kandidaturet. 

Bestyrelsens årsberetning sendes ud inden 

mødet.  

Maj Mortensen laver en video med den 

mundtlige beretning inden mødet. 

 

Aktion: 

Alt udsendes til medlemmer inden årsmødet 

 

 

 

Pkt. 5 Emne: Forslag til valg til hovedbestyrelsen på 

årsmødet.  

 

Sagsfremstilling:   

Se bilag (2) 

 

Ved Janne 

Forslag: 

Alle medlemmer af hovedbestyrelsen er på valg. 

Skriftlig præsentation af kandidater sendes ud 

inden årsmødet. Alle kandidater præsenteres 

med egen tekst. 

Der vælges for 2 år: 

Formand 
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 Næstformand 

To bestyrelsesmedlemmer 

Der vælges for et år: 

Næstformand 

Tre bestyrelsesmedlemmer 

To suppleanter 

Herefter følger valg af bestyrelsesmedlemmer 

den almindelige procedure i henhold til 

foreningens vedtægter 

 

Aktion:  

Fem af bestyrelsens otte medlemmer 

genopstiller, en stiller op som suppleant 

Pkt. 6 Emne: Opfølgning på visionsmødet i 2020 

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Maj 

 

Forslag: 

Maj Mortensen har gennemgået aktionsplanen 

Flere udvalg er i gang, fundraising-udvalget er i 

gang 

Medlemsaktivitetsudvalget er i opstart, flere har 

meldt sig. 

 

Aktion: 

Bestyrelsen afholder en opfølgningsdag, hvor 

der følges op på opgaver og kommisorier for 

udvalg 

Pkt. 7 Emne: Information og diskussion om 

samarbejde med Wizkids (Bilag 3) 

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Janne 

 

Forslag: 

Se pkt. 8 

 

Aktion: 

Pkt. 8 Emne: Projekt om ordblindevenlige skoler 

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Maj 

 

Forslag: 

Der har været et møde med Line Leth fra 

Wizkids og Maj Mortensen i november. Her 

præsenterede Line modellen for Dysleksivenlige 

Skoler, som det findes i Norge og England. 

Wizkids vil lave en model og foreløbigt arbejde 

med projektet på to udvalgte skoler. 

Ordblindeforeningen inviteres med i projektet 

som samarbejdspartner og er med til 

certificering af ”ordblindevenlige skoler” 
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Kirsten Weile arbjeder på noget tilsvarende i 

ROAL. Her tages udgangspunkt i 

Ordblindeforeningens eget forslag fra 2018. 

ROAL afholder en temadag for skoleledere og 

lærere i marts, hvor der opfordres til at skoler 

gøres dysleksivenlige – altså bruger 

ordblindevenlige tilgange for eleverne. 

Forskning har vist, at dette vil gavne alle elever. 

 

 

Aktion: 

Julie Riisbye foreslår, at Ordblindeforeningen, 

Wizkids og ROAL snakker sammen om 

projekterne – og arbejder sammen 

Pkt. 9 Emne: Deltagelse i netværksgruppe i Esbjerg 

 

Sagsfremstilling:  

- Hvem skal deltage? 

 

Ved Maj 

 

Forslag: 

Henvendelse fra gruppen i Esbjerg om 

samarbejde. Gruppen har været støttet af 

Netværkslokomotivet og modtaget økonomisk 

støtte. 

Ordblindeforeningen vil gerne være med i et 

samarbejde, men kan ikke støtte økonomisk 

 

Aktion: 

Det vil være oplagt, at en fra Syd- og 

Sønderjyllandsgruppen går med i samarbejdet. 

Karina Christensen spørges, om hun kan finde 

en,der kan tage kontakt 

Pkt. 10 Emne: Altinget deltagelse i debat:  

 

Sagsfremstilling:  

- Hvordan skal fremtidens folkeskole se ud?  

 

Ved Maj 

 

Forslag: 

Der skal laves en artikel til Altinget, et 

netmedie, på 5-600 ord om emnet 

 

Aktion: 

Janne Sabroe spørger Anders Bredsdorf, om han 

kan skrive artilen, bestyrelsens medlemmer 

sender stikord til Janne 

Deadline for artiklen er d. 15. februar 

Pkt. 11 Emne: Spørgsmål fra kredse 

 

Sagsfremstilling:  

Der er kommet et spørgsmål til hvad de enkelte 

kredse gør når de ikke kan holde 

generalforsamling. 

Forslag: 
Kredsbestyrelserne opfordres til at indsende liste 

over bestyrelserne medlemmer, et regnskab og 

liste med artiviteter (også ikke afholdte) og ideer 

Så udbetales cafepengene. 

Det er vigtigt, at kredsene har midler til 
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- hvordan får de deres cafe penge  

 

Ved Bente 

 

aktiviteter, som de selv planlægger 

Aktion: 
Dysleksi Ungdom kan evt. hjælpe med 

afholdelse af møder i kredsene på Zoom 

Der skrives ud til kredsene efter d. 15.2 om 

mulighederne for penge og zoom 

Formandskabet følger op 

 

 

Pkt. 12 Emne: Indstilling af Maj til DHs plads i institut 

for menneskerettigheder 

 

Sagsfremstilling:  

 

 

Ved Bente 

 

Forslag: 

Maj stiller op til posten pga hendes faglige 

indsigt og interesse 

 

 

Aktion: 

Ordblindeforeningen indstiller Maj til posten 

Pkt. 13 Emne: Ansøgning til Socialstyrelsen til penge 

til lejre 

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Bente 

 

Forslag: 
Ansøgninger skal udfærdiges i løbet af vinteren 

Nina er tovholder og skirver ansøgningerne 

Der skal også søge om driftstilskud 

Ansøgningsfrist er i marts  

Aktion: 

Koloniudvalget melder tilbage til kontoret om 

behov for økonomi  

DU melder ud om behov for økonomi 

Nina laver ansøgningerne. Gitte Nielsen samler 

op og orienterer Nina om datoer og deadlines. 

 

Pkt. 14 Emne: - Aktiviteter i Ordblindeforeningen i 

2021 

 

Sagsfremstilling:  

- Feriekolonier i 2021 – aflysninger pga. covid-

19  

 

Ved Bente og Maj 

 

Forslag: 
Der er nødvendigt med aktiviteter i foreningen. 

Noget skal nok flyttes hen til efteråret, koloni i 

uge 27 kan ikke gennemføres, da 

vaccinationsprogrammet endnu ikke er rullet ud 

på det tidspunkt. 

Der kan holdes medlemsmøder på zoom med 

oplæg. 

Der skal være aktiviteter i efteråret. 

Dus arrangement om læsestrategier kan måske 

være online og for alle medlemmer? 

Aktion: 

Koloniudvalg og andre tænker videre og 
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kommer med forslag til aktiviteter. Tages op på 

næste møde 

Pkt. 15 Emne: Kontoret 

 

Sagsfremstilling:  

 

Ved Gitte 

 

Forslag: 

Gitte Nielsen har fulgt op på kontorets 

arbejdsforhold. 

Anette og Nina skal på kursus i hjemmesiden i 

april.  

Der er lavet guidelines til opgaver på kontoret  

Det undersøges om økonomiprogram og 

medlemskartotek kan køres sammen, så 

udmeldelser slettes automatisk og ikke skal 

håndteres manuelt. 

Der skal laves APV 

Personalet arbejder hjemmefra en del af tiden i 

øjeblikket 

 

Brochurer er trykt, DU ønsker nye brochurer. 

Dysleksi Ungdom er meget aktive på Facebook 

og instagram 

Aktion: 

Pkt. 16 Emne: Evt. 

 

Sagsfremstilling:  

 

 

Forslag: 

Politisk Udvalg er blevet bedt om høringssvar til 

DH ang. unge med forskellige handicaps skal 

undervises i samme klasse på 

ungdomsuddannelser, HF. 

Anders Bredsdorf har lavet særskilt svar for 

Ordblindeforeningen, da DH ikke ser 

problematikken på sammen måde som 

Ordblindeforeningen. Ordblindeforeningen 

ønsker at bevare HF-ordblindeklasser særligt for 

ordblinde 

 

Ordblindeforeningen har modtaget en 

henvendelse fra Undervisningsminister Pernille 

Rosenkrantz-Theil om punkter til ny 

forlkeskolelov. Politisk udvalg har sendt brev 

tidligere og sender et nyt med øsnker om tiltag, 

der kan gavne ordblinde elever i skolen 
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Det kunne være en ide, at artikler fra 

Ordblindebladet kan lægges på Facebook og 

andre sociale medier 

 

Netværkslokomotivet kom ikke på Finansloven i 

2021. De har midler til at fortsætte arbejdet frem 

til marts. Ordblindeforeningen vil gerne lave 

støtteskrivelser til deres ansøgninger til puljer til 

det videre arbejde. Vi mener, at 

Netværkslokomtivet et en vigtig partner og 

vigtig for voksenområdet. 

 

Anne Sabroe fortæller, at Anna får opringninger 

fra mange, som testes ordblinde med Den 

Nationale ordblindetest og som også har andre 

vanskeligheder eller ikke er ordblinde, men lav 

forarbejdningshastighed og derfor testes 

ordblinde. 

Ordblindeforeningen vil sikre, at Den Nationale 

Ordblindetest bruges efter hensigten;  

Den kan bruges, når der er formodning om 

ordblindhed, den skal tages sidst i et skoleår – 

marts, april 

Der skal altid følges op med andre tests. 

Janne Sabroe vil lave et brev om bekymringerne 

for, om testen bruges korrekt. 

 

Aktion: 

 

Næste møde: Bente Kruse fremsender en doodle – mødet afholdes i ude 6 eller 8 

 

Referent: Kirsten Weile 
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