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Dagsorden  

1)  Morgenbrød og mokka serveres 
2)  Velkommen og godkendelse af dagsorden 
3)  Velkomst nye eksterne medlemmer 
4)  Økonomi 
5)  Strategi for ADHD-foreningen 
6) Hvem skal ADHD-foreningen samarbejde med 
7)  kommende folketingsvalg  
8)             Eventuelt og HB møder 2019 - 2020 
 
 

Referat  

Afbud: Christina Mohr, Kasper Nizam, Birgitte Kofoed Nielsen, Anders Dinesen, Anny 
Bech Andersen, Søren Zastrow, Camilla Lydiksen 

2. Velkommen og godkendelse af dagsorden 
Da Camilla er fraværende kan de punkter, som hun skulle gennemgå blive noget forkor-
tet. Dagsorden blev godkendt. Med 11 deltagere er HB beslutningsdygtige. 

3. Velkomst til nye medlemmer 
Dorte bød på vegne af HB Nina velkommen til.  

4. Økonomi 

Grundet Camillas fravær blev det aftalt, at kommentarer til nøgletal 2018 efter-
sendes fra Camilla, når hun er frisk.  

5. Strategi for ADHD-foreningen 
Af dagsordenen fremgik det, at oplæg ville blive eftersendt, dette er ikke sket (DVs 
fejl).  

PP gennemgået og diskussion om flere elementer i denne, hvilket gav flg. punkter 
fra HB til det videre arbejde i arbejdsgruppen.                      

• Arbejdet på seminaret skal udover de i pp beskrevne elementer også in-
deholde forslag til målsætningsprogram for de kommende to perioder. 

• Hvor er vi i forhold til andre patientforeninger og hvad vil vi i forhold til 
dem? 

• Foreningen står på flere ben (frivillige/lokalafdelinger, viden, projektar-
bejde, kursus/uddannelse) - skal vi mere, det samme eller mindre?  

Nina forslår en person fra ACT ADHD (England) som forstyrrelse på seminaret 

Formandskabet undersøger det økonomiske råderum for seminaret. HB holdes 
orienteret. HB ønsker et 2 dags seminar med overnatning fremfor to enkelte dage. 
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Seminar lægges i weekenden 28/ - 29/9 2019. På kommende HB møder opdateres 
gruppens arbejde.  

 6. Hvem skal ADHD-foreningen samarbejde med - fortsat fra sidste møde 
Dette punkt er en forlængelse af Østsjællands ønske om at bruge HP Pharma bro-
churer til uddeling. Overskriften gav anledning til en snak om også andre slags 
samarbejder. Der blev på mødet besluttet følgende, som formandskabet påtager 
sig at nedskrive og formidle til lokalafdelingerne og andre relevante personer. 

Da de nævnte brochurer er produceret af en producent af et bestemt præparat 
skal vi i foreningen IKKE uddele materialet. Formandskabet påtager sig dog opga-
ven og hører om HP Pharma vil lave brochurerne uden firmanavn. 

I forhold til andre materialer end de nævnte brochurer med firmanavn har HB til-
lid til at lokalafdelingerne kan sortere og holde sig neutrale og bruge sund fornuft. 
Der kan altid indhentes støtte og vejledning i sekretariatet og andre lokalafdelin-
ger. Man kan naturligvis som privatperson henvise til alt materiale. 

Formandskabet påtager sig arbejdet med at beskrive ADHD-foreningens holdning 
til medicin, som lokalforeninger og øvrige frivillige kan tage udgangspunkt i deres 
arbejde. 

7. kommende folketingsvalg   
Camilla skulle have fremlagt dette punkt. Så det bliver lidt kort her. Camilla laver en kort 
film med informationer om kampagnen til HB. Vi lancerer voksenundersøgelsen som bæ-
rende element i ADHD-foreningens valgkampagne.  

Husk at sende forslag til spørgsmål til Camilla! 

I februar får sekretariatet en praktikant, som bl.a. udarbejder de første materialer. 

8. Eventuelt 
Oversigt over mødedatoer for HB fremsendes inden udgangen af februar 2019. 

En kort snak om, at vi i den kommende valgkamp (og generelt) skal være opmærk-
somme på, at når vi bruger forenings navn som afsender, er det nødvendigt, at vi gør det 
neutralt, således vi ikke bliver beskyldt for udvalgt politisk holdning.  

Generalforsamling afholdt i midt/øst Jylland, Nina Rasmussen bliver formand. Lokalafde-
lingen støtter sommerlejren med 50.000 kr. 

Der er brug for spørgsmål til DH-medlemmer som de kan stille til politikkerne. 

Frivilligdag bliver 5. maj på Brogården. Lokalafdeling Nordjylland støtter sommerens 
sejltur med 50.000 kr. 

Nina opfordrer til at vi bliver aktive i psykiatri-alliancen 

Lenette siger tak for denne gang og ønske om at få sat dato på et formandsmøde 

Næste møde er lørdag den 27. april 2019, kl. 10.00 – 15.00 

Tak for fin debat samt god ro og orden! 

Dorte Møller Vistesen 

28.01.2019 


