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Referat
2) Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

.
Til stede: Dorte Vistesen, Anny Bech Andersen, Lenette Hansen, Anders Dinsen
Søren Zastrow, Lise Lotte Nielsen, Birgitte Kofoed Nielsen, Greta Autrup,
Anette Troelsen, Jens Peter Ravn, Jenny Bohr. Tine Hedegaard, Niels Hass.
Ikke til stede: Christina Mohr Jensen, Kasper Nizam, Erik Pedersen, Dorthe Nielsen.

3) Økonomi
3.1 Godkendelse af årsrapport 2017
Revisor Christian Dalsmose deltog telefonisk med gennemgang af protokollen. Han
var tilfreds med årsregnskabet samt processerne i ADHD-foreningen, og det bevidner
protokollen om.
Han gjorde HB opmærksom på, at de kan være godt tilfreds med, hvordan økonomichef Charlotte Hansen forvalter det økonomiske område. Der var ingen særlige bemærkninger til protokollen. Og der var ingen bemærkninger til beretningen.
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Økonomichef Charlotte Hansen gennemgik årsrapport 2017. Hun indledte med
en gennemgang af det interne specifikationshæfte. Der var stor tilfredshed med
årsrapporten fra HB, og HB roste den tilskæring af omkostningerne, der var foretaget.
På baggrund af den kulturændring, som ADHD-foreningen har været igennem,
er der skabt større synlighed. Der er fokus på de nære relationer, og der er
skabt ejerskab af relationerne ind i ADHD-foreningen. Der lød en stor ros til formandskabet og til sekretariatet.
Årsrapport 2017 blev enstemmigt godkendt.
3.2 Kvartalsregnskab med budgetsammenligning
Charlotte Hansen gennemgik 1. kvartalsregnskab 2018.
Hovedpunkter i gennemgangen af kvartalsregnskabet:
•
•
•
•

•

Omsætningen ca. kr. 300.00 lavere end budget. Afvigelser i uddannelsesarbejde – konference - samt gaver/sponsorater.
Regulering i fordelingssats samt faldende medlemstal har betydet fald i
uddelte kontingentmidler i 1. kvartal.
Generelle besparelser på udgifter skyldes for en stor del periodiseringsforskydelser
Tendens fra seneste år vedr. afgang af nye medlemmer viser sig også
i 2018.
850 medlemmer mangler at betale kontingent for 2018, heraf er 60%
indmeldt i 2016 el 2017.
Samlet resultat for 1. kvartal er på kr. 180.239. Dette er kr. 302.793
bedre end budgetteret. En del af denne afvigelse er periodiseringer og
vil derfor reguleres hen over året.

Tilfredsstillende perioderegnskab for 1. kvartal.
4) Lokalafdelinger
4.1 Generalforsamlinger
Der blev givet en kort tilbagemelding på generalforsamlinger i flg. lokalafdelinger:
Storkøbenhavn og Bornholm, Midt-Østjylland, Næstved, Faxe og Stevns, Vestsjælland, Fyn, Nordjylland, Østsjælland, Midt-Vestjylland, Sydjylland.
4.2 Lokalafdelingernes økonomi
Lokalafdelingerne har en høj, samlet egenkapital sammenlignet med udgiftssiden. Dette er også gældende for enkelte lokalafdelinger. Vi skal være opmærksomme på, at administrationsomkostningerne er næsten lige så høje som ved
de anvendte midler på aktiviteter. Det er meget vigtigt, at de midler, der bringes
i spil, anvendes til aktiviteter for ADHD - foreningens medlemmer. Derfor vil HB
i fremtiden belyse dette emne årligt. Enkelte lokalafdelinger har ikke kunnet anvende deres midler. HB skal vurdere, og er ansvarlig for, om der er for stor kapital i de enkelte lokalafdelinger, og om pengene kan gøre gavn et andet sted.
Der blev fremsat forslag om, at intensivere samarbejdet mellem lokalafdelingerne og øge aktiviteter eller adgang for medlemmer.
HB var tilfreds med, at dette emne bliver fremlagt som aftalt sidste år, og udtrykte tilfredshed med at det fremover drøftes i HB. HB var enige om, at der
skal være mere aktivitet. Og måske er det her, vi skal tænke nye tanker i forbindelse med udvikling i fremtiden. HB syntes, det var en svær diskussion, men
alle var enige om, at aktiviteterne skal øges.
HB besluttede, at drøftelsen om lokalafdelinger økonomi og det frivillige arbejde fortsætter på kommende HB-møde.
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5) Landsmøde
5.1 Drøftelse af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Det eneste punkt, der skal behandles på landsmødet er derfor HB’s eget punkt om vedtægtsændringer. HB var enige
om at stemme for forslaget på landsmødet. Forslaget vedlægges dette referat til HB.
5.2 Drøftelse af kandidaturer
HB drøftede de fire kandidater, der opstiller til valg til HB på landsmødet 2018,
og de to kandidater, som opstiller til formandsposten.
5.3 Målsætningsprogram 2018-2020
Direktør Camilla Louise Lydiksen gennemgik forslaget til målsætningsprogram
2018 - 2020. HB er stolte af målsætningsprogrammet, og ser frem til at fremlægge det på det kommende landsmøde. Dorte Vistesen, Anders Dinsen og
Søren Zastrow står for fremlæggelsen på landsmødet den 6. maj 2018.
Forslaget til MSP 2018-2020 er vedlagt dette referat til HB.
6. Nyt fra Sekretariatet
Dette punkt blev ganske kort grundet manglende tid. Dog blev en meget vigtig nyhed
lanceret i forhold til udviklingsprojekter i ADHD-foreningen. Dette bliver offentliggjort i
maj 2018.
Kort opfølgning på situationen på sekretariatet efter omorganisering. Stor medarbejdertilfredshed og ros til alle for at finde gode løsninger og udvise stor arbejdsmoral.
Der er ro på arbejdsgange, og kulturændringen, som er udført sammen med formandskabet, opleves positiv og har skabt mere synlighed, større deltagelse offentligt
og større agilitet i en tid, hvor der netop er behov for den slags.

7) Eventuelt
Niels Hass: Information om udarbejdelse af armbånd i lokalafdeling Vestsjælland.
Anette Troelsen: Forespørgsel om persondataforordningen. Økonomichef
Charlotte Hansen udarbejder information, som udsendes til lokalafdelingerne,
når materialet er klar.
Liselotte Nielsen: Havde spørgsmål vedr. kampagne. Tina Vaarning, sekretariatet, vender tilbage. Gjorde opmærksom på, at der bruges mange ressourcer,
når §18 midler søges. Foreslog en henvendelse til Frivilligrådet om, at det er en
administrativ tung proces.
Birgitte Kofoed Nielsen ønskede flere kort (eller andet værktøj) til ”straks-indmeldelse” i ADHD-foreningen.

Dorte Vistesen
Formand
Erik Pedersen
Næstformand

Referent Camilla Lydiksen
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