
 

-foreningen, lokalafd. Midt-Østjylland 

 

25. ordinære generalforsamling  
lørdag den 5. februar 2022 kl. 10.30-12.00, online på Microsoft Teams  

Dagsorden og referat 

Velkommen v. lokalformand Nina Rasmussen. 

• Lokalformanden bød velkommen og gav ordet til foreningens direktør Camilla Lydiksen, som 

orienterede om foreningens tilstand pt. 

ADHD-Foreningens direktør Camilla Lydiksen har ordet. 

• Vi har aldrig haft kontakt til flere medlemmer end foreningen har nu. Vi er meget skarpe på 

vores formidling og tilbud både digitalt og fysisk, set i lyset af Corona pandemien, har vi været gode 

til at fastholde og lave nye aktiviteter.  

Vi har aldrig haft bedre tilgang af medlemmer end nu, ca 40 nye medlemmer hver måned, det 

opvejer en til en de udmeldelser der også løbende er, så det er fantastisk. 

På sekretariatet har vi fastholdt alle under Corona pandemien. Vores socialrådgiver har søgt nye 

udfordringer, men her er snarest en ny på vej.  

Camilla fortæller, at sekretariatet har aldrig haft en bedre kontakt til vores lokalafdelinger end nu, 

og vores formand Dorthe har været med på alle generalforsamling både online og fysisk.  

Vores organisation er blevet mere flad, og vi er blevet meget bedre til, at kontakte hinanden 

direkte og tale om tingene, så kommunikationsvejene er mere åbne og direkte, og aldrig har hun 

det en stærkere hovedbestyrelse end nu. 

• Camilla siger tak til alle frivillige i foreningen, for at vi har formået at bibeholde alle vores 

lokalafdelinger på trods af Corona, og tilmed fået en ny på Bornholm. 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

• ADHD-Foreningens formand Dorthe Vistesen vælges til dirigent, og Rikke Daugård skriver 

referat.  

Lokalformandens årsberetning. 

Nina Rasmussen orienterer om foreningens aktiviteter i det forgangne år.  

• Vi har afholdt et netværksgruppeforløb for kvinder med ADHD, som løb fra september 2021 

til januar 2022 med deltagelse af 12-14 kvinder med ADHD. 

• Vi er lykkedes med at afholde et enkelt foredrag omkring ADHD og sanserne med Kirsten 

Bundegård fra Neuroteam i efteråret, med god deltagelse. 

• Vi har deltaget fysisk i frivilligdagen i hovedforeningen. 

• Bestyrelsen har uddannet sig ved at deltage på foreningens adhd konference i 2021. 

• Vi har løbende holdt bestyrelsesmøder både online og fysisk, og Nina har været tilgængelig 

ift. At svare på vores telefon og mail i samarbejde med vores næstformand Majken. 

• Nina har været aktiv i samarbejdet med Aarhus kommune med deltagelse i flere online 

møder, og er lige blevet genvalgt til repræsentant i Handicap Rådet valgt af Danske 

Handicaporganisationer (DH) Aarhus. 



• Vi har sendt nyhedsbreve ud, når der har været nyt at fortælle, og opdateret vores sociale 

medier løbende under Corona.  

• Vi er repræsenteret i hovedbestyrelsen i ADHD foreningen ved Nina Rasmussen.  

 

Regnskab for det forgangne år fremlægges til godkendelse. 

Nina fremlagde regnskabet for det forgangne år. 

• Vi modtager stadig pantdonationer fra Brugsen i Hinnerup, hvilket vi er meget taknemmelige 

for. De bliver brugt på medlemsaktiviteter. Stor tak til dem.  

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden kommaterer. 

Fremlæggelse af budget for 2022 til drøftelse. 

Nina fremlagde budgettet til orientering og drøftelse. Budgettet er noget konservativt lavet pga. Corona 

situationen, og bestyrelsen har været forsigtige med at planlægge aktiviteter indtil vi ser hvordan 

situationen omkring restriktioner mv. udvikler sig.  

Vi arbejder hårdt på, at få pengene ud og arbejde for medlemmerne, og vi håber at Corona letter helt, så vi 

kan arbejde målrettet på at få flere aktiviteter afholdt.   

Budgettet tager blandt andet højde for følgende planlagte aktiviteter. 

• ADHD og sanserne, som en tema dag med Kirsten Bundgaard fra Neuro Team. 

• Måske et samarbejde med lokalafdelingen Midt/vest Jylland i efteråret om et fælles oplæg.  

• Vi håber at få et medlemsarrangement afholdt til juli i familiepark i Randers 

• Endnu et netværksgruppe forløb for kvinder med ADHD i efteråret 2022. 

Kommentarer:  kommentar om, at beløbet til kørsel til bestyrelsen, virker lille, og pointerer at der 

skal være penge nok, til at vi som bestyrelse skal have vores udgifter dækket både til kørsel og 

uddannelse, som kommer medlemmerne tilgode. Lokalformanden kommenterer at, det er der helt 

sikkert økonomi til at sikre. 

Vores hidtige bowling arrangement efterlyses, Lokalformanden svarer at hun ikke helt ved hvad 

status er, men at vi altid er åbne for at det kommer tilbage nu her efter Corona. 

Der spørges til, om frivillig også kan være mennekser med ADHD, og det kan det i høj grad. 

Lokalformanden svarer, at vi altid kan bruge frivillige til aktiviteter løbende, så man er velkommen 

til at kontakte bestyrelsen.  

Indkomne forslag. 

- Ingen indkomne forslag. 

 

Valg til bestyrelse. Vælges for kommende 2 år:         

- Næstformand Majken Egholm, ikke på valg.  

- Susanne Loft Hansen, ikke på valg. 

- Annemette Alfang, ikke på valg. 

- Rikke Daugaard, på valg og modtager genvalg. 

- Lotte Dannevang, på valg og modtager ikke genvalg. 

Der er ikke kommet tilkendegivelse om nye medlemmer til den ordinære bestyrelse. 



Bestyrelsen består i 2022 af: 

• Formand Nina Rasmussen  

• Næstformand Majken Egholm, ikke på valg.  

• Susanne Loft Hansen, ikke på valg. 

• Annemette Alfang, ikke på valg. 

• Rikke Daugaard, på valg og modtager genvalg 

o Rikke Daugård blev genvalgt 

 

Valg af suppleanter. Vælges for det kommende år: 

Vi har modtaget en tilkendegivelse om opstilling som suppleant. Nina har modtaget et notat fra 

vedkommende, og hun er blevet valgt ind som suppleant.                           

- Annette Præst, modtager ikke genvalg  

- Susanne Jars, modtager valg (har bedt om opstilling via mail) 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Anette Troelsen Stiller op til revisor 

o Anette blev valgt 

• Vi har ingen revisor suppleant pt.  

o Der blev ikke valgt nogen 

   

Eventuelt. 

Vi skal overveje at sende indbydelse til generalforsamling ud på mail til medlemmerne. Vi har i år udsendt 

det via nyhedsbrev og lagt det op på facebook, men det skal sendes direkte ud til de som har 

medlemsnummer.  

 

 


