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Referat  
 
Formanden bød velkommen, og konstaterede, at HB var beslutningsdygtig, og nye 
medlemmer af hovedbestyrelsen fra lokalafdelinger blev budt velkommen.  Liste over 
lokalafdelinger kan findes her https://adhd.dk/lokalafdelinger/ 
 
Landsmøde  
Hovedbestyrelsen skal på landsmødet placeres blandt landsmødets andre deltagere, 
dog med næst- og formand centralt. Alle med synlige bord/navneskilte.  
 
Gennemgang af vedtægter  
Præambel: Tekstændring fra Dorte Vistesen, noteret på mødet. 
 
§ 6, stk. 6. Der var enighed om ændringsforslaget, men opmærksomheden skal rettes 
mod Bornholm og sikre lige deltagelsesmulighed for alle. I hovedbestyrelsens årshjul 
skal dette tilføjes under punktet ”Landsmøde”.  
 
§ 8, stk. 5. Kan dette ændres til ”Godkendt af hovedbestyrelsen og underskrives af 
formand og næstformand. 
 
Herefter var der en kort kort opfølgning på tidligere forslag til vedtægtsændringer, 
ændring af tidsperiode for målsætningsprogram, ændring af tidspunkt for afholdelse 
af landsmøde samt om et familiemedlemskab skal give mulighed for at have f.eks. to 
stemmer. Intet vil blive behandlet på landsmødet. 
 
Hver ændring fremlægges og besluttes enkeltvis, så vi sikrer, at hele forslaget ikke 
kan ”tages af bordet”.  
 
 
Målsætningsprogram 2022-2024 
Der blev givet stærk feedback til det af direktøren fremlagte Målsætningsprogram, 
indsatser, ”ADHD-budskabsplacering” og ny grafisk linje. Det nye logo fik ord med på 
vejen som: ”massiv kraft, bæredygtigt, skævhed, men styrke”.Materialet færdiggøres 
til kommende HB-møde. 
 
 
National aktivitet 
Der var et fælles ønske om at sikre nationale, identiske aktiviteter, som også skal af-
vikles over nogenlunde samme tid. Aktiviterne skal være synlige i hele landet, og der 
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var forslag om gratis mestringsforløb i alle lokalafdelinger. Sekretariatet skal stå for 
alle indsatser og aktiviteter, og sekretariatets medarbejderrepræsentant gjorde op-
mærksom på, at sekretariatet foreslår fysiske aktiviteter, da de mener, at dette giver 
flere muligheder ift. nærmiljøet. Kan vi mikse fysiske og online mestringsforløb, efter 
behov og interesse i den enkelte lokalafdeling?  
 
Flere lokalafdelingsrepræsentanter gjorde opmærksom på, at økonomien hertil ikke 
er afsat i budget 2022. Det beror på foglemmelser grundet udskydelser pga. Corona.  
 
Der skal evalueres efter det online mestringsforløb. Se mod evalueringerne fra KiK 
NU!  -  modellen, hvor mestringsgrupperne afholdes online, og hvor der efterfølgende 
afholdes fysiske grupper i lokalafdelingerne for at danne netværk i nærmiljøet. Grup-
perne kan evt, samles fysisk og samtidig deltage online.  
 
Det skal være tydeligt, at det er lokalafdelingerne, der er afsender, og at der i ADHD-
foreningen findes 13 stærke lokale interessenter, der kæmper for det nære liv med 
ADHD. Det er vigtigt at sikre lokal aktivitet med efterfølgende fysisk aktivitet. Altså 
mikse de 2 muligheder. Der er ingen bekymringer ift. driftskaptal, da det blot drejer 
sig om 10%.  
 
Beslutning: 15 stemmer for, 2 neutrale stemer, ingen stemmer imod. 
 
Evaluering af generalforsamlinger 
Der var god feedback på de afholdte generalforsamlinger. I de fleste lokalafdelinger 
er der en bred opbakning til bestyrelserne. Der er dog et par steder, hvor der kræves  
fokus for at få flere med.  
 
Der skal mere fokus på, at regnskaberne bliver færdiggjorte og korrekte. Bestyrel-
serne kan eventuelt sende regnskaberne til økonomichef Charrlotte Hansen inden 
godkendelse og fremlæggelse.  
 
Mødedatoer  
Lørdag den 3. september 2022  
Lørdag den 26. november 2022  
Søndag den 29. januar 2023  
Lørdag den 29. april 2023  
 
OBS 
Møde den 23. april 2022 ændres til afholdes kl., 14.00 online. 
 
Eventuelt  
Dorte Vistesen deltager i det nordiske møde, som i år afholdes i Sverige.  
 
Anders Dinsen har arrangeret  møde med Fagbevægelsens Hovedorganisation i den 
kommende uge med emnet ”FGU”. Fra sekretariatet deltager Pernille Ljungdalh og 
Camilla Louise Lydiksen. Mødet afholdes med Nanna Højlund. Fagbevægelsen har 
en bekymring for uddannelsesniveauet for FGU. ADHD-foreningen ønsker en alliance 
på området. Tak til Anders Dinsen og ros for indsatsen.  
 
ADHD-foreningen har 40-års fødselsdag den 20. maj 2022. Fødselsdagen må ikke 
fejres før denne dato. Ugen efter skal der udarbejdes events og fejring af foreningen.  
 
 
Dorte Vistesen  
Formand  

 

Trish Nymark 
Næstformand 


