
 

 

Referat  
Hovedbestyrelsesmøde i ADHD-foreningen, 5. december 2022 kl. 17-19. 

Online 

 

Deltagere 

Manu Sareen, Trish Nymark, Selina Munch-Petersen, Thomas Hansen, Ole Futtrup Kjær, Michael Koefoed,  

Karina Thygesen, Martin Schütt, Mette Scheller, Aske Stræde, Nina Rasmussen, Kirsten Højsgaard,  

Anders Dinsen, Greta Autrup, Daniel Viholm, Camilla Lydiksen. 

 

Dagsorden  

Velkomst  Manu Sareen 

Kvartalsregnskab f. perioden frem til 30.09.2022 Charlotte Hansen  

Budget 2023  Charlotte Hansen  

Eventuelt   

 

 

Velkomst  

Manu Sareen bød velkommen til mødet.  

 

Kvartalsregnskab 

Økonomichef Charlotte Hansen gennemgik kvartalsregnskabet for perioden frem til 30.09.2022 i store over-

skrifter. Det blev bemærket, at der er en flot medlemstilgang, at budgettet følges tilfredsstillende, og at der 

er flot kontrol med økonomien. 

 
Dernæst blev anslåede tal for hele 2022 fremlagt, og der forventes et mindre underskud i den ordinære drift 
efter anvendelse af henlagte midler til udvikling af www.adhd.dk. 
  
Budget 2023 

Budgetudkast blev fremlagt af økonomichef Charlotte Hansen. Alle poster blev fremlagt og beskrevet. 

 

Følgende områder blev diskuteret:  

Konference  

Der udspandt sig en længere debat om formål, retning og størrelse. Det blev aftalt, at dette emne drøftes på 

et kommende HB-møde.  

 



 

 

Det er konstateret, at ADHD-foreningen får færre deltagere på de to årlige konferencer, da behovet for indi-

viduelle forløb er steget kraftigt. Flere ønsker ”målrettede” oplæg på skole og arbejdsplads i stedet for at 

sende medarbejdere på konference.  

 

Projekter 

Foreningens projekter for 2023 blev gennemgået, herunder fokus på aktiviteter for medlemmer og alle an-

dre med ADHD/ADD.  

 

Der er for året 2023 budgetteret med et underskud på godt og vel 3% i forhold til de samlede indtægter for 

året. Dette er en aktiv beslutning fra bestyrelsens side for at skabe mulighed for flere indsatser for menne-

sker med ADHD/ADD. Flere har brug for os end nogensinde før, flere beretter om en svær økonomi, og det 

er vi, som forening, forpligtiget til at imødekomme, så godt som vi kan. Derudover er der mere kontakt til 

rådgivningen end tidligere og kræver ligeledes flere ressourcer.  

 

Budget 2023 blev enstemmigt godkendt af hovedbestyrelsen. 

 

Igen blev der sendt klapsalver afsted i forhold til foreningens styring af økonomi og planlægning af aktiviteter 

for året 2023. 

 

Eventuelt 

Aske Stræde opfordrer til at ”få gang i” de nedsatte grupper og udarbejde et oplæg til mødet den 29.1.2023. 

Der opfordres til, at der nedsættes rammer og datoer, og at der ikke laves noget ”uden bagkant”. 

 

Kort drøftelse af sundhedsklynger. Der opfordres til at kontakte Anders Dinsen for support. 

 

Det er vigtigt at klæde frivillige på til det politiske arbejde. Måske kan frivilligdagen får et overordnet emne? 

Fx politisk emne, kommunikation, kommunesamarbejde mv. 

 

Manu Sareen afsluttede mødet og takkede for god aktivitet og for at byde ind. Han mindede om at besvare 

mailen, som han sendte til hovedbestyrelsen den 1. december vedrørende tanker, holdninger og meninger 

vedrørende arbejdet i ADHD-foreningens hovedbestyrelse.  

 

Husk at vores tilstedeværelse er vores vigtigste parameter.  

 

Manu Sareen, formand  

 

Trish Nymark, næstformand  


