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Stemmeberettigede deltagere  
Formanden konstaterede, at HB er beslutningsdygtig. 

 

Referat  
 
Velkomst 
I over halvandet år er hovedbestyrelsesmøderne afholdt online. Og på dette ”før-
ste ”fysiske” møde, præsenterede formanden alle deltagerne. Hun gav udtryk for, at 
det er en god idé fortsat at anvende Microsoft Teams til møder, da de fungerer godt 
og effektivt.  
 
Et velkommen til Manu Sareen, som bl.a. er tidligere minister, borgerrepræsentant, 
børnebogsforfatter, udgiver af en interviewbog om ADHD, og nu nyt medlem i hoved-
bestyrelsen.  

 
Siden sidst ved formanden 
HB blev opfordret til at få ADHD-foreningens nyhedsmail ”Nytomadhd” i ”postkassen”. 
Man kan tilmelde sig på dette link: Nyhedsbrev - ADHD - Gør ADHD/ADD til håb og 
handlekraft 
 
Opsamling på det igangværende arbejde med udmøntning af målsætningsprogram-
met 2020-2022.  
Grupperne opfordres til at genoptage/fortsætte arbejdet. Hvis/når arbejdet er afsluttet, 
sendes gruppens indspark til arbejdet til Camilla Lydiksen. 
 
Kommunalvalget  
ADHD-ugen er i 2021 samtidig en kickstart til efterårets kommunalvalg. Sekretariatet 
udarbejder materiale, som kan bruges i forbindelse med kommunalvalget. Dette ma-
teriale vil blive udsendt til hovedbestyrelsen og lokalafdelingerne. Opfordring til at 
genbruge materialet fra ADHD-ugen fra FB: 
 
Inklusionsalliancen  
Inklusionsalliancen er lanceret og arbejdet igangsat.  
 
Rådet for børns læring  
Camilla Louise Lydiksen er udpeget til at være medlem af ”Rådet for Børns Læring”. 
(Rådet følger, vurderer og rådgiver børne- og undervisningsministeren om det faglige 
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niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen). Udpe-
gelsen har virkning i en periode på tre år fra den 1. september 2021 frem til 31. au-
gust 2024. ADHD-foreningen bliver dermed aktiv medspiller i at sætte retning for dag-
institutioner og skoler. 

 
Halvårsregnskab 
Økonomichef Charlotte Hansen gav udtryk for tilfredshed med regnskabet og med 
alle de indsatser, der er udført til gavn for mennesker med ADHD.  
 
Halvårsregnskabet blev gennemgået og uddybet. Følgende områder havde særlig fo-

kus: 

➢ Medlemstilgang for 1. halvår 2021 har været særdeles flot. Tilgangen af med-

lemmer i 1. halvår er steget med godt 50% sammenlignet med 2020. 

➢ Området ”rekvirerede kurser” under uddannelse har vækstet på trods af Co-

vid19. Pr. 30/6 er der afholdt 64 oplæg rundt om i landet. 

➢ Der er i 1. halvår mange udviklingsprojketer i gang. Både korte, som afsluttes 

i 2021, og flere, der strækker sig over de næste år. 

➢ Omkostningsmæssigt skal vi være opmærksomme på, at der er store udgifter 

til arrangementer mv., som er skubbet til 2. halvår grundet Covid19.  

Medlemmer 
Pt. kan vi se, at mange stadig ønsker at forblive medlem i ADHD-foreningen. Der er 
stor tilfredshed med, at vi ringer og påminder de enkelte, og mange er glade for at få 
en snak med én fra fra foreningen. Ud af vores snak med alle kan vi se de tre hyppig-
ste årsager for de, der ikke ønsker at fortsætte medlemskabet.  
 

➢ Behovet er ændret eller anden diagnose er stillet 
➢ Barnet er blevet voksen 
➢ Økonomi 

 
Der fremkom et forslag om at afholde et bestyrelsesseminar, hvor alle indsatser gen-
nemgås, og der udspandt sig en snak om udviklingen af en ny hjemmeside til forenin-
gen.  
 
Hovedbestyrelsen kommenterede, at det er flot udført arbejde og udtrykte tilfredshed 
med resultat og indsats.  
 
Fastsættelsen af kontingentsatser 
Jf. årshjulet fastlægger HB kontingentsatserne for det kommende år. Der er ikke ind-
kommet forslag til ændringer hverken inden mødet eller på mødet, derfor besluttede 
HB enstemmigt, at kontingentsatserne fortsætter uændret i 2022.  
 
Fastsættelse af kontingentfordelingsprocenten 
Jf. årshjulet fastsætter HB kontingentfordelingsprocenten til lokalafdelingerne for det 
kommende år. Der er ikke indkommet forslag til ændringer, hverken inden mødet eller 
på mødet, derfor besluttede HB, at kontingentfordelingsprocenten fortsætter uændret 
i 2022.  
 
Der er brug for, at vi sikrer lokale stemmer og aktiviteter i alle områder af landet. Be-
styrelsen bør om et år være klar til at træffe andre beslutninger, som opfølgning på 
den aktuelle økonomiske situation i forbindelsen med Covid19 og genåbning af aktivi-
teter.  
 
HB gennemgår forretningsordener for formandskab og hovedbestyrelse 
Jf. årshjulet skal HB gennemgå forretningsordener for formandskab og hovedbesty-
relse. Følgende blev foreslået: 
 

➢ De seneste ændringer i forhold til struktur for møderne skal indføres  
➢ Punktet mødedagsorden og mødeindkaldelse skal præciseres.  

 
Det blev enstemmigt besluttet, at ændringerne indføres. De tilrettede forretningsorde-
ner lægges på ADHD-foreningens hjememside. 
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Indsendt forslag 
Forespørgsel om at genetablere Bornholm som selvstændig lokalafdeling. 
 
Hovedbestyrelsen har modtaget henvendelsen og vil gerne støtte op om ønsket, da 
Bornholm har særlige behov. HB godkender hermed etableringen af en lokalafdeling 
på Bornholm fra 2022. Økonomisk vil der blive en ordning tilsvarende tidligere og til-
svarende vedtægterne for samme.  
 
Hertil skal fokus rettes mod styrkelsen af lokalafdeling København, da den nuvæ-
rende formand flytter sit fokus til Bornholm. Det pålægges sekretariatet, Anders Din-
sen og Manu Sareen at bidrage til processen.  
 
Tillægstekst til etablering af Bornholm:  
Bornholm har brug for selvstændig opmærksomhed, da vilkårene for mennesker med 
ADHD, herunder udredning, behandling og opfølgende indsatser, er særegne for om-
rådet. Der er nogen stykker, der har fundet sammen og har politisk opbakning til de-
res indsatser og har mod på at drive afdelingen som selvstændig enhed.  
Husk at brede budskabet ud om at vi etablerer en selvstændig forening på Bornholm, 
fordi behovet er for stort for indsatser og mangel på samme. Netop det her er en af 
grundene til, at vi har en ADHD-forening. Vi skal rykke ud og gøre noget.  
Der skal sikres HB-opbakning til, at der sættes fokus på ADHD på Bornholm.  
Sekretariatet skal sikre afholdelse af 1- 2 arrangementer på Bornholm årligt. 
 
Afstemning; hovedbestyrelsen har fået henvendelsen, og er glade for den. Hovedbe-
styrelsen vil gerne støtte op om ønsket, da Bornholm har særlige behov. Godkender 
etableringen af en lokalafdeling på Bornholm fra 2022. Økonomisk vil der blive en 
ordning tilsvarende tidligere.  
 
 
Eventuelt 
 

➢ Stor applaus til ADHD-foreningen Færøerne for etablering og vækst og her-
under støtte fra os i DK. 

 
➢ KiK NU! Online forældretræning oversættes og lanceres på Island.  

 
➢ Der bør være en bedre vidensdeling lokalafdelingerne imellem i forhold til op-

lægsholdere og videnspersoner. 
 

➢ Sekretariatet skal se grupper på Facebook igennem, og rydde op i de grup-
per, der ”tilhører ADHD-foreningen”.  

 
➢ Ros til DH for at sætte fokus på ADHD lokalt i afdelingerne. 

 

➢ Mindeord fra HB til Nils Hass. CL laver et par ord og sender til godkendelse 
ved HB.  
 

➢ Måske skal bestyrelsen på et tidspunkt kigge på, om de geografiske opdelin-
ger er korrekte ift. medlemsantal o.s.v. og lokalafdelinger.  
Dette skal tages med til et andet HB-møde. KBH-afdelingen.  
 

 
Dorte Vistesen  
Formand  

 

Trish Nymark 
Næstformand 

 

Referent Camilla Lydiksen  


