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Dagsorden  

• Velkomst  

• Fremlæggelse af 3. kvartals regnskab 

• Budget 2022 

• Generalforsamling i lokalafdelingerne 

• Landsmøde 2022 

• Eventuelt 
 
Referat  
Formanden byder velkommen og bekræfter, at HB er beslutningsdygtige. Stor tilslut-
ning til mødet og blot et enkelt afbud. 
 
Den oprindelige dagsorden er justeret til ovenstående, da det blev besluttet at ændre 

mødet til et onlinemøde grundet de høje smittetal vedr. Corona.  

Der er varigt forfald af repræsentant til hovedbestyrelsen, formand Jesper Troelsen, 
lokalafdeling Storkøbenhavn.I henhold til ADHD-foreningens vedtægter, § 7, stk. 2  
kan lokalafdelingen udpege en ny repræsentant. Selina Munch Pedersen indtræder i 
stedet som repræsentant i hovedbestyrelsen. Dette er godkendt af en samlet hoved-
bestyrelse. Selina deltager på dette og efterfølgende møder. 
 
3. kvartals regnskab  
I henhold til HB´s årshjul gennemgik økonomichef Charlotte Hansen kvartalsregnska-
bet pr. 30. september 2021.  

Regnskabet viste igen et tilfredsstillende resultat. Hun kommenterede, at der er udvist 
stor fleksibilitet i forhold til mulige indsatser og engagement i forhold til at sikre et højt 
aktivitetsniveau og samtidig gribe nye muligheder. Hele foreningen beretter om travl-
hed i forhold til henvendelser fra mennesker med ADHD, men også fra professionelle, 
medier og politikere.  

ADHD-foreningen har været synlige igennem hele perioden med Corona. Vi mener, 
at dette har påvirket vores virke, opmærksomhed på foreningen, tilgang af medlem-
mer og øget aktivitetsniveau. 

Budget 2022 
Økonomichef Charlotte Hansen fremlagde oplæg til ADHD-foreningens budget for 
2022. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 
Generalforsamlinger i lokalafdelingerne  

Lisbeth Gaarde ønsker et oplæg fra sekretariatet, som præsenterer et samlet billede 

af ADHD-foreningen. Gerne en videoversion, der kan fremvises ved generalforsam-

lingerne. 

HB ønsker, at der deltager en repræsentant fra sekretariatet på den stiftende general-

forsamling på Bornholm. Og det vil være fint, hvis hovedbestyrelsen kan deltage on-

line. Camilla Lydiksen blev forespurgt om deltagelse på generalforsamlingerne hos 

hhv. Midtøstjylland, (den 5. februar 2022), og hos Nordjylland. 
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Der udspandt sig en drøftelse af den kommende generalforsamling i Storkøbenhavn, 

med fokus på identificering af en ny formand. Sekretariatet er involveret i processen. 

Muligheden for at afholde generalforsamlinger online blev også drøftet. 

➢ Kan vi eventuelt afholde generalforsamlingerne, så der er mulighed for både 

fysisk fremmøde og online tilgang?. 

➢ Måske live over facebook?  

➢ Der skal udarbejdes en teknisk guide på fremgangsmåden.  

Der blev udtrykt stor tilfredshed med det nuværende samarbejde på kryds og tværs, 

og vi finder alle, at samarbejdet i organisationen er stærkt. Der er en god tone, op-

bakning og samarbejde mellem hovedbestyrelsen, lokalafdelingerne, frivillige og se-

kretariatet. 

Landsmøde 2022 
Landsmødet afholdes søndag den 22. maj 2022. Foreningen har ”40-års-fødselsdag” 
den 17. maj 2022. Vi har momentum til at skabe  opmærksomhed herom på lands-
mødet. Der afholdes frivilligdag den 21. maj 2022, og herunder afholdes fødselsdags-
fest. Der udarbejdes et internt dokument med input til målsætningsprogrammet 2022-
2024. 

Eventuelt 
Formand Dorte Vistesen opsummerede kort fra det nordiske møde, som hun har del-

taget i. 

RKPP (Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser (rkkp.dk) 

Trish Nymark (og Dorte Vistesen) er medlem af styregruppen.Trish orienterede om 

kvalitetssikring og ensartet behandling. (Ikke offentliggjort endnu). 

Alkoholpolitik (når vi holder arrangementer i ADHD-foreningen).                                 

Vi har ikke en officiel alkoholpolitik. Hvis det giver udfordringer opfordres til, at dette 

beskrives i den enkelte lokalafdelings forretningsorden.                                                                                      

ADHD-foreningens hjemmeside  

Lisbeth Gaarde nævnte vigtigheden af, at der er bred deltagelse i udviklingen af 

adhd.dk. Det bemærkes, at der er hyret professionel assistance til udvikling, valg af 

platform og leverandør. Vi kan aldrig blive fuldt enige alle sammen, og der henstilles 

til, at alle går til opgaven med stor fleksibilitet. 

Jesper Vera stopper i lokalafdelingen, da han er valgt ind i byrådet og må prioritere. 

Vi ønsker Jesper et kæmpe tillykke. 

Anders Dinsen  
FGU (Forberedende grunduddannelse). Vi skal rette opmærksomheden på den man-
gelfulde indsats og de utilfredsstillende forløb. Det er et sted man skal videre fra, og 
ikke et sted man er endt.   
 
Kirsten Højsgaard  

Medlemmer af DH. DV undersøger problematikken med medlemmer af DH, som ikke 

er medlem af ADHD-foreningen. DV skriver ud til HB, når sagen er undersøgt 

 

Dorte Vistesen  
Formand  

 

Trish Nymark 
Næstformand 

 

Referent Camilla Lydiksen  


