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Indledning og velkomst ved formand Dorte Vistesen

Dorte meddeler, at vi er beslutningsdygtige og mødet kan gennemføres.
Gennemgang af regnskabsprotokol 2019 ved Revisor Christians Dalsmose, Deloitte. Overordnet kommentar fra revisor: der er ikke mange
bemærkninger fra revisors side, der er godt styr på økonomien i foreningen.
Alle deltagere på HB-mødet skal efterfølgende underskrive protokollen
elektronisk. Udsendes af Deloitte efter mødet.
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Gennemgang af specifikationshæfte ved økonomichef Charlotte Hansen.
Formand Dorte Vistesen udtrykte stor tilfredshed med et flot arbejde i
2019 og et tilfredsstillende regnskab. Lisbeth Gaarde udtrykte tilfredshed og spørger ind til den nationale oplevelse af medlemstallet, da der
opleves nedgang lokalt. Nationalt er nedgangen på 3,1%. Vi er meget
opmærksomme på fastholdelse og har kontaktet alle, som ikke har fastholdt medlemskabet.
Kasper Nizam kommenterede på et flot arbejde og flot, at der er justeret til undervejs. Spurgte indtil omsætningsnedgang på K500, der primært skyldes nedgang i uddannelsesarbejdet og konferenceindtægter.
Gennemgang af årsrapport ved Charlotte Hansen. Indledes ved kort
gennemgang af beretningen ved direktør Camilla Louise Lydiksen. Stor
tilfredshed i forhold til aktivitet og indsats.
Årsregnskab 2019 godkendt enstemmigt. Årsrapport udgives
på www.adhd.dk efter godkendelse.

Gennemgang af halvårsregnskab 2020 ved økonomichef Charlotte Hansen med særligt fokus på store forandringer i forhold til budget primært p.g.a. Covid-19. Den største konsekvens ses på vores område for
uddannelsesarbejde, hvor kurser, oplæg og foredrag er aflyst og flyttet.
Derudover en markant lavere tilmelding. Der vil blive nytænkt på området fremadrettet, da vi forventer, at en ændring bliver konstant. Det vil
ikke være muligt at hente den store budgetafvigelse på uddannelsesområdet i 2. halvår 2020.
Mange økonomiske besparelser skyldes, at vi har skubbet aktiviteter
foran os grundet Covid-19 og vi må forvente, at den tydelige negative
konsekvens på de variable omkostninger vil fremgå i 2. halvår. Dertil
kommer, at alle faste omkostninger jo er forblevet uforandret i Covid-19
perioden.
Det faktum, at vi ikke har aflyst, men flyttet aktiviteter gør, at vi ser tydelige konsekvenser på ressourcer i huset, som kan være vores flaskehals i
2. halvår 2020. Vi tør dog ikke helt gå efter en ekstra ansættelse, da vi
stadig ikke kan se, om der kommer flere konsekvenser af en mulig Covid-19 optrapning.
Bemærk, at ADHD-foreningen ikke har ansøgt om kompensationsordninger, da vi fandt, at vi ikke kunne lukke ned for aktiviteter og indsatser, da dem vi er her for netop havde mere brug for os end nogensinde
før under Covid-19. Dette har vist sig at være den rigtige beslutning i
forhold til aktivitet.
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Stor ros og anerkendelse blev udtrykt fra en rørt formand til medarbejderne for at udvise stor fleksibilitet og gå-på-mod samt opretholdelse af
aktivitet i en svær tid. Vi har leveret på vores forpligtigelse i forhold til at
være der for mennesker med ADHD. Formanden var stolt. Et tilfredsstillende og flot regnskab for 1. halvår. Det viser dygtig styring og ledelse i
en svær tid.
Vi vil undersøge, om der kan være andre måder, at man kan være medlem eller om det kan gøres på alternative økonomiske måder, da dem
der virkelig har det svært, ikke har økonomi til at melde sig ind. Dette
bringes videre til ISOBRO. Ligeledes kigge på om en aktivitet kan dækkes ved §100.

Landsmøde opfølgning i forhold til Vedtægtsændringer.

Gennemgang af arbejdsgruppens arbejde og fremlæggelse af forslag til
mulige vedtægtsændringer. Blev fremlagt ud fra 3 principper;
•

Ønsker til forandringer i organisationen, men som ikke kræver
vedtægtsændringer. Disse punkter skal behandles videre i HB.

•

Behandlede, mulige vedtægtsændringer, men som frafaldes eller findes unødvendige.

•

Konkrete forslag til vedtægtsændringer.

Se vedlagte bilag 1. Enstemmigt vedtaget, at de skal fremlægges på
kommende landsmøde.

Dorte Vistesen
Formand

Trish Nymark
Næstformand

Referent Camilla Louise Lydiksen
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