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Referat
Deltagere: Kirsten Højsgaard, Lisbeth Gaarde, Kasper Ejlertsen, Julian, Dorte Vistesen, Pernille Sanberg Ljungdalh, Anette B. Troelsen, Per Ravn, Nina Rasmussen, Jesper Vera, Dorte Nielsen, Martin Schütt, Jesper Troels Jensen
Velkommen og godkendelse af dagsorden
Velkomst ved formand Dorte Vistesen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Lokalafdelingernes repræsentant til HB fra lokalafdeling Storkøbenhavn
Det blev enstemmigt besluttet, at Jesper Troels Jensen nu er repræsentant i hovedbestyrelsen for lokalafdeling Storkøbenhavn, samt at lokalafdelingen Storkøbenhavn
er en del af HB. Der blev budt velkommen til Jesper Troels Jensen, og HB´s medlemmer blev introduceret.
Fastsættelse af kontingentsatser
HB anbefaler, at vi fastholder kontingentsatserne, men anbefalede samtidig at HB
nedsætter en arbejdsgruppe, som skal arbejde med nye muligheder for fremtidige
kontingentsatser samt nye former for medlemskaber.
Følgende deltager i arbejdsgruppen:
Lisbeth Gaarde, Nina Rasmussen, Martin Schütt, Dorte Vistesen, Camilla Lydiksen n.
Fastsættelse af kontingentfordelingsprocenten til lokalafdelinger
Formandskabet anbefalede at den nuværende model for kontingentfordelingsprocenten fastholdes.
COVID-19 har betydet, at vi endnu ikke har set den fulde virkning af modellen for fordelingen.
HB diskuterede dette, og havde diverse kommentarer hertil, bl.a.
Det har fx ikke været muligt at afholde de planlagte arrangementer.
Egenkapitalerne kan være ”kunstigt” steget, grundet de § 18-midler, der ikke har kunnet anvendes i år, kan skubbes til næste år. Dette har kommunerne meldt ud.
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Herefter blev det enstemmigt vedtaget, at den nuværende model fortsætter endnu et
år, og tages op igen i starten af 2021. Blev også besluttes at HB genoptager dialogen
om et fælles nationalt initiativ baseret på midler fra 10% af lokalafdelingernes egenkapital drøftes igen primo 2021.

Landsmøde 4. oktober 2020
Grundet COVID-19 planlægges landsmødet, så det kan afholdes online, og den planlagte frivilligdag den 3. oktober 2020 flyttes til ny dato.
HB diskuterede ”onlinelandsmødet”. Der var flere kommentarer og der var bl.a. betænkeligheder vedr. dynamikken i mødet.
Sekretariatet har afsøgt mange muligheder for at afholde et online landsmøde, og har
tillige været i dialog med Center for Frivilligt Socialt arbejde for rådgivning.
Derudover blev mange praktiske forslag drøftet vedrørende afholdelsen, og disse er
noteret.
HB besluttede enstemmigt, at landsmødet afholdes online, og at frivilligdagen flyttes
til ny dato. Og det blev aftalt, at systemet til det online landsmøde afprøves af HB på
forhånd.
Gennemgang af kandidater
Jesper Troels Jensen har i princippet ikke ønske om at stille op som næstformand
mod Trish Nymark, som gør det fremragende.
Men han ønsker fokus på landsdækkende initiativer, og vil derfor gerne have et solidt
mandat til at kunne arbejde politisk.
Gennemgang af målsætningsprogrammet for 2020-2022
Målsætningsprogrammet blev gennemgået, og der var et par forslag til ændringer. De
fremkomne forslag til ændringer i teksten blev noteret, og herefter blev målsætningsprogrammet enstemmigt godkendt.
Nina Rasmussen og Jesper Troels Jensen deltager i gennemgangen af MSP på det
online landsmøde den 4. oktober 2020.
Gennemgang af vedtægtsændringer
Der fremkom forslag til rettelser i teksten til vedtægterne med baggrund i det fremsendte bilag 3, som blev noteret.
HB diskuterede herefter forslaget til de vedtægtsændringer, der skal fremlægges på
landsmødet.

Dorte Vistesen
Formand

Trish Nymark
Næstformand

Referent Camilla Lydiksen

2

2

