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Dagsorden  

• Velkomst  

• Nøgletal 2020 

• Udmøntning af MSP 

• Evaluering af ADHD Magasinet 

• Brainstorm om fælles aktivitet 

• Igangsættelse af lokale aktiviteter efter nedlukning 
 
 
Deltagere: 
Anny Bech Andersen, Dorte Vistesen, Kirsten Højsgaard, Martin Schütt, Trish Nymark,  
Julian Paetau, Lisbeth Gaarde, Greta Autrup, Anders Dinsen, Qian Yang, Dorthe Nielsen, 
Jesper Troels Jensen, Nina Rasmussen, Jesper Christensen, Camilla Lydiksen. 
Afbud: Pernille Sanberg Ljungdalh, Birgitte Kofoed Nielsen 
 

Velkomst 
Dorte Vistesen bød velkommen og konstaterede, at Hovedbestyrelsen var beslutningsdygtig. 
Dorte henviste  til DH-rapporten, ”Evaluering af handicapområdets udfordringer vedrørende 
COVID-19” og roste ADHD-foreningen for de mange aktiviteter. Rapporten er vedhæftet refe-
ratet. 

Dorte gennemgik kort,  hvorledes det står til i organisationen med fokus på følgende: 

 

 

Referat  
Hovedbestyrelsesmøde  
ADHD-foreningen 2020   

Mødedato:  

31. januar 10.00-13.15 

Online 
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Nøgletal 2020 
Direktør Camilla Louise Lydiksen gennemgik, i henhold til årshjul, udvalgte nøgletal for året 
2020. 

Udmøntning af MSP 2020-2022 
HB besluttede på seneste møde at nedsætte tre arbejdsgrupper til udmøntning af Målsæt-
ningsprogrammet for 2020-2022, som blev vedtaget på landsmødet 2020.  

Gruppe A, fremlæggelse ved Jesper Troels Jensen 

”Kan vi overhovedet tillade os at beskæftige os med flere diagnoser i henhold til formålspara-
graffen”, var det store overordenede spørgsmål. Men vi skal jo kunne hjælpe vores medlem-
mer, hvis vi har god viden om det, de også kæmper med, mht. ”samtidige diagnoser”. Vi skal 
være  opmærksomme på relationsarbejdet mellem andre organisationer og ADHD-forenin-
gen og øge indsasten. 

 

 

Gruppe B, v/Nina Rasmussen 

Gruppen mødes først i næste uge og sender kort referat til HB. 

Gruppe C, fremlæggelse ved Lisbeth Gaarde 
Se vedlagt powerpoint præsentation. 
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Grupperne vil gerne fortsætte arbejdet og have et par møder mere. Hver gruppe er selv an-
svarlig for afholdelse af møderne. Dog udsendes skabeloner til brug for output, tidslinjer, 
planlægning.  

Evaluering af ADHD-magasinet  
– hvad skal der ske? 

Fastholder de 4 fysiske udgaver af magasinet, på den måde rammer vi flere.  

Husk at udnytte materialet fra bladet på andre platforme.  

Bemærk, hvornår bladene udkommer, så det passer med events i ADHD-foreningen.  

Vi kan se, at det har en positiv effekt, at der er en fysisk kommunikation. Vi bruger det aktivt 
til at skabe debat og fortælle medlemmerne, hvad de også kan bruge os til. Vi vil også have 
en platform, hvor man er uafhængig af teknologi. Man skal kunne bladre i vores viden. Det 
spiller en rolle, at vi (bladet) ” igger” rundt omkring og hermed er synlige. Også et godt sted 
at give kontaktoplysninger på lokalafdelingerne. Rart at have noget fra ADHD-foreningen at 
læse sammen med blandt andet ungerne.  

Det blev besluttet at fortsætte som nu i forhold til udgivelsesantal, og også besluttet, at vi 
fortsætter med et fysisk blad.  

 

Punkterne herunder blev behandlet under ét punkt 

-Brainstorm om fælles aktivitet og lokale aktiviteter 
-Igangsættelse af lokale aktiviteter efter nedlukning 

 

• Mange uvisse faktorer i denne tid, så det er svært at blive konkret på en aktivitet.  

• Anders foreslår,  at vi maner til ro for en stund.  

• Jesper foreslår, at vi nedlægger beslutningen.  

• Vi skal enten beslutte noget nu, eller vente og i stedet drøfte en igangsættelse i 
2022.  

• Måske tage dette med på lørdagens HB-møde, hvor der skal drøftes vigtige fokus-
emner  

• Jesper foreslog, at man måske skal sætte ind nøjagtigt der, hvor der ikke er fælles 
aktiviteter. Her skal vi ud med vandkanden.  

• Opmærksomhed på om vi har mistet frivillige i coronaperioden.  

Konkrete forslag: 

✓ Leje en ” egepark” 
✓ Nationale løbegrupper, der dækker alle lokalafdelinger 
✓ Online mestringsgrupper, som bliver til  fysiske grupper efterfølgende 
✓ Lave et online folkemødeevent 
✓ DH-festival – måske online i år 
✓ KV2021 – her skal vi have max fokus og være klar. ”Sætte os på” 98 kandidater. 
✓ Venter med beslutningen til efter lørdagens HB-møde.  

Eventuelt  
Ingen punkter 

 

Dorte Vistesen  
Formand  

 

Trish Nymark 
Næstformand                                           Referent Camilla Lydiksen  

 


