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Dagsorden  

• Præsentation samt kort gennemgang af bestyrelsens funktion 

• Fremlæggelse af kvartalsregnskab 2020 og budget 2021 

• Genbesøge den af HB besluttede strategi samt målsætningsprogrammet og 
herefter planlægning af udmøntning 

• Planlægning af generalforsamlinger i lokalafdelingerne 
 
Referat  
 
Deltagere: Anny Bech Andersen, Nina Rasmussen, Dorte Vistesen,  
Kirsten Højsgaard, Martin Schütt, Trish Nymark, Julian Paetau, Lisbeth Gaarde, 
Greta Autrup, Anderes Dinsen, Qian Yang, Birgitte Kofoed Nielsen, Dorthe Nielsen, 
Jesper Troels Jensen, Pernille Sanberg Ljungdahl 
 
1. Præsentation samt kort gennemgang af bestyrelsens funktion 
Formanden bød velkommen og konstaterede, at HB var beslutningsdygtige.  
  
De nye medlemmer, som er tiltrådt efter landsmødet, blev budt velkommen, og HB 
præsenterede sig kort. Datoer for nye HB-møder udsendes med dette referat.   

 
2. Fremlæggelse af kvartalsregnskab 2020 og budget 2021  

v. økonomichef Charlotte Hansen  
 
Kvartalsregnskab blev udarbejdet i starten af uge 44, hvorfor et par af de indlagte 
konklusioner kan være ændret pga. tilkomne Coronarestriktioner. Der blev kommen-
teret på dette undervejs.   

Der er i perioden anvendt betydelige ressourcer på at omstrukturere og planlægge på 
ny, grundet Corona.Vi har forsøgt at undgå at aflyse og i stedet finde andre former, 
eller nye datoer for at opretholde aktiviteter og kontakten til medlemmer og andre 
med ADHD. Meget er lykkes, men uddannelsesarbejdet er hårdt ramt med en mang-
lende omsætning på 1,5 mio år til dato i forhold til budget. Det skyldes udskudt afhol-
delse, afholdelse med færre deltagere og afholdelse af onlinekurser.   
  
Vi takker mange gange de danske fonde, der trådte til i Coronatiden og gjorde det 
muligt for ADHD-foreningen at udbyde nye og flere aktiviteter. Det havde ikke kunnet 
lykkes uden jeres velvilje, hurtige indsatser og tilbagemeldinger.   
  
HB udtrykte ros og anerkendelse til sekretariatets medarbejdere for at udvise fleksibi-
litet. HB spurgte til trivslen i sekretariatet i denne periode. Camilla Lydiksen svarede, 
at oplevelsen er, at alle trives og har tillige følt et stærkt sammenhold i en svær tid.   
  
Gennemgang af budget 2021  
Covid-19 er indtænkt i områder af budget 2021. Budgettet er udarbejdet ud fra en for-
udsætning om, at man igen må mødes og afholde arrangementer. Der er områder, 
hvorfra vi har taget læring fra 2020 med i planlægningen af 2021. Vi vurderer, at der 
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bliver større behov for viden om ADHD og indsatser til mennesker med ADHD. Det 
afspejles i budgettet for uddannelsesarbejdet og udviklingsarbejdet.   
  
Der afsættes midler til en landsdækkende medlemskampagne. Denne skal præsente-
res for HB inden lancering. 
 
Det blev besluttet, at der i 2021 skal lanceres landsdækkende aktivitet/er for en andel 
af lokalafdelingernes egenkapital. Drøftelser og beslutning om denne landsdækkende 
aktivitet skal på dagsorden på første HB-møde i 2021. 
 
Efter en snak omkring økonomien i produktion og distribution af medlemsblad, blev 
det besluttet, at HB på kommende møde laver en evaluering af ADHD-magasinet. 
 
Der er afsat midler til at adhd.dk skal forbedres. Der var enighed om, at hjemmesiden 
er en stærk vidensportal, og at der kan være behov for at udvikle strukturen.  
Anders Dinsen stiller sig til rådighed med faglig viden.   
  
Budgettet blev gennemgået ift. de 8 indsatsområder og er i overensstemmelse med 
målsætningsprogrammet, som blev godkendt på landsmødet. 
 

 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.   
 
Det blev besluttet, at al økonomisk information fremadrettet skal  sendes til både for-
mand og kasserer i alle lokalafdelinger.  
 
Kommentarer i forbindelse med gennemgang af budgettet. 
 

✓ Involvere lokalafdelingerne i uddannelse af ”Microsoft 365-pakken”.  
✓ På kommende HB-møde skal strategipunkt 3 drøftes – ny organisationsstruk-

tur   
✓ På kommende HB-møde skal eksternt udpegede HB-medlemmer drøftes  

 
3. Genbesøge den af HB besluttede strategi samt målsætningsprogrammet og 
herefter planlægning af udmøntning 
Noter fra break-out sessions fra landsmødet er vedlagt referatet, og grupperne skal 
indarbejde disse input i deres arbejde. Alle medlemmer i HB skal være en del af en 
arbejdsgruppe, som mødes online inden næste møde. Emnet skal rapporteres på 
hvert HB-møde.   
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Fordelingen i arbejdsgrupperne:   
  

➢ Gruppe A  

Jesper Troels Jensen, Martin Schütt, Trish Nymark, Julian Pateau 

➢ Gruppe B  

Nina Rasmussen, Qian Yang, Dorthe Nielsen, Kirsten Højsgaard, Anders 

Dinsen 

➢ Gruppe C 

Qian Yang, Lisbeth Gaarde, Kirsten Højsgaard, Greta Autrup 

Der udpeges en medarbejder fra sekretariatet, der bidrager til arbejdet.  
 
4. Planlægning af generalforsamlinger i lokalafdelingerne  
Generalforsamlingerne planlægges i henhold til vedtægterne. Hvis der skal ske æn-
dringer i forhold til Coronasituationen, drøftes dette løbende. Der opfordres til, at HB-
medlemmerne deltager på flest mulige generalforsamlinger, ogder var forslag om, at 
sekretariatet udarbejder en lille film til alle generalforsamlinger. 

 
5. Andet  

➢ Der opfordres til, at der på hvert møde i lokalafdelingen behandles økonomi, 
og at bilag medbringes og underskrives.   

➢ Afholdelsen af det online landsmøde blev rost, det fungerede perfekt, men 
flere pauser ønskes. Og gerne mere tid til at snakke sammen.  

 
➢ Information og opfølgning på de kommende film  

https://adhd.dk/mestringsbanken/tutorials-mestringsfilm/ 
 

➢ Information om indsats for ventetider:  
https://www.ft.dk/samling/20201/ud-
vda/SUU/1706975/index.htm#t68924C542233449782137DDB3807CA3Atab
2  

➢ Link til TVAvisen : https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen_220393 

(20:42) 

 

➢ https://bupnet.dk/nyheder/hvorfor-hjaelper-vi-ikke-boern-og-unge-med-adhd-

og-add-i-tide/ 

Nyheder:   
Link til film https://adhd.dk/mestringsbanken/tutorials-mestringsfilm/ 
 

https://adhd.dk/mestringsbanken/tutorials-mestringsfilm/
https://www.ft.dk/samling/20201/udvda/SUU/1706975/index.htm#t68924C542233449782137DDB3807CA3Atab2
https://www.ft.dk/samling/20201/udvda/SUU/1706975/index.htm#t68924C542233449782137DDB3807CA3Atab2
https://www.ft.dk/samling/20201/udvda/SUU/1706975/index.htm#t68924C542233449782137DDB3807CA3Atab2
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen_220393
https://adhd.dk/mestringsbanken/tutorials-mestringsfilm/
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