
DU’s bestyrelses årsberetning 2021  

 

Online fastelavn med SUMH – Sammenslutningen af Unge med Handicap 
27/2/21 
DU holdte i år fastelavnsfest med SUMH via Zoom, hvor folk mødte op udklædt, vi quizzede om fastelavn. 
Havde konkurrence om, hvem der kunne lave den bedste historie og snørebånds konkurrence. Derefter var 
der præmieuddeling og hyggesnak, en rigtig hyggelig eftermiddag med SUMH. 
 

Kursus om bestyrelsens samarbejde  
23/2/21 
Et kursus afholdt af SUMH som flere fra bestyrelsen deltog i. Vi startede ud med at lære om hvilken 
motivation forskellige frivillige kan være drevet af. Derefter kom vi ind på samarbejdet i en bestyrelse, og at 
det er helt almindeligt at dette samarbejde svinger mellem forskellige faser. Der blev fortalt hvilket ansvar der 
hviler på enkelt personer og på bestyrelsen som helhed. Herefter talte vi om de forskellige roller, som man 
har i en bestyrelse og vigtigheden af at definere disse roller. Dette kursus har blandt andet inspireret os i 
bestyrelsen til at lave en forretningsorden, hvori vi definerer vores roller som frivillige i en bestyrelse.  
 

Oplæg med Birgitte Dilling  
17/5/21  
Oplæg fra Birgitte Dilling handlede om hvad ordblindhed er, og hvordan arv og miljø kan være med til at 
påvirke det. Hvordan ordblindes selvopfattelse kan være, og hvad man kan gøre ved det. Hun kom med flere 
forskellige indsatser og satte mange gode dialoger i gang. 
 

Repræsentantskabsmøde  
10/4/21 
På grund af covid-19 kunne SUMHs (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE ikke afholdes fysisk for denne periode. I stedet blev mødet 
afviklet digitalt via mediet Zoom. 
Der blev afholdt debatmøder op til selve afstemningen samt et repræsentantskabsmøde, alle var 
ikke obligatoriske. 
 
Læs referatet her http://sumh.dk/om-sumh/dokumentbibliotek/. 
 

DU - Syd generalforsamling  
24/4/21 
En stor nyhed i år er, at DU har fået sin første Kreds DU-Syd som har til formål at få lavet sociale og faglige 
arrangementer i Syddanmark.  
 

Ledelse og rekruttering af frivillige  
16/3/21 
 
SUMH kursus Ledelse og Rekruttering  

 Start tirsdag 16/03 kl. 16-17:30 

 Vi (Et Bestyrelsesmedlem Veronika og en suppleant Signe) har været på kursus online ved SUMH 
hen over 5 tirsdage med en varighed på 1,5 time 

 Her fik vi redskaber til hvordan vi kunne rekruttere nye frivillige. 

 Vi lærte forskellige typer af frivillige og hvordan disse mennesker tiltrækkes af opgaver  

 Hvordan vi kunne afstemme målgrupper og finde bestemte typer via fx opslag  

 Hvordan vi kunne lede nye frivillige til en god oplevelse  

 Fastholdelse af frivillige og hvad der får os til at blive i arbejde  

http://sumh.dk/om-sumh/dokumentbibliotek/


 

Workshop om helhedsorienterede studieplaner til studerende med handicap på de 
videregående uddannelser 
23/8/21  
DU var inviteret med på en workshop om helhedsorienterede studieplaner til studerende med handicap på 
de videregående uddannelser, hvor der blev talt om hvordan man kunne gøre overgang til studie og 
overgang til arbejde mere handicapvenligt. Vi mødte en masse søde folk med alle mulige forskellige 
handicap. 
 

Teenlejr  
3-5/9/21  
 
Teenlejren i år blev afholdt i en spejderhytte i Årslev. På lejren var vi en tur i Legoland for at ryste de unge 
mennesker sammen, og som fagligt indhold fik vi besøg af Christina Ramskov, der er forfatter til bogserien 
Fønixens hjerte.    
 

uge 40  
4-10/10/21  
Uge 40 var en god uge for DU, vores sociale medier eksponerede langt over, hvad de normalt ville gøre på 
vores aktiviteter der på trods at de sociale medier gik ned, og vi mistede meget af vores upload og planlagte 
opslag. Vi fik meget mere opmærksomhed, og vi var i TV2 Lorry. Ud over dette lavede vi et fysisk 
arrangement, som gik forrygende og som vi har talt om at gentage. Vi har ud over det også modtaget billeder 
fra elever landet over til vores ”Go Red” konkurrence. 
 


