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Referat  
Formanden bød velkommen til årets første HB-møde og konstaterede, at HB var be-
slutningsdygtig. 
 
 
HB drøftede en enkeltsag og en person, som yder en vis chikane mod ADHD-forenin-
gens medarbejdere og formand. Vi vil forsøge at indkapsle sagen og aldrig acceptere 
den slags kommunikation i vores forening.  
 
Vi følger op på regler for chikane og stalking-regler. Bestyrelsen er enig om altid at 
forvente ordentlighed, og sagen vil blive ført på denne måde -  og ikke som ”enkelt-
sag”.  
 
Nøgletal 2021 
Camilla Lydiksen, direktør  fremlagde nøgletal vedrørende seneste regnskabsår i 

henhold til årshjulet. 

2021 har været et voldsomt travlt år for alle, og ADHD-foreningens sekretariatet har 
anvendt max kapacitet i forhold til ressourcer. Vi forventer samme travlhed i årets før-
ste 6 måneder og må igen forvente at udvise stor fleksibilitet i forhold til indsatser og 
anvendelse af ressourcer. Dertil skal der afsættes tid til opfølgning på et par anderle-
des år og bruges tid og ressourcer på ”normalisering”.  
  
Hovedbestyrelsen roste Sekretariatet for indsatser, fleksibilitet og anvendelse af res-

sourcer. 

Af nøgletal var det af særlig betydningm at foreningen har næsten 700 flere medlem-

mer end på samme tidspunkt sidste år. 

 
Målsætningsprogram 2022-2024  
Der blev fulgt på første møde om samme emne, afholdt i november 2021, og der blev 
udarbejdet en bruttoliste, som direktør Camilla Lydiksen kan indlede skrivearbejdet 
med. Bruttolisten udsendes som separat dokument, da dette betragtes som arbejds-
dokument.  
 
 

Referat  
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Hovedbestyrelsens forretningsorden 
Forretningsorden for hovedbestyrelsen – ændringer gennemgået. Der skal tilføjes or-
det ”direktør” under punktet ”Referat” således markeret med rødt:  
Foreningens direktør kan fungere som referent, eller delegere opgaven til anden 
medarbejder fra sekretariatet. 

Herefter er Hovedbestyrelsens forretningsorden accepteret. 

Forretningsorden for ADHD-foreningens formandskab 

Forretningsordenen blev gennemgået og accepteret med de viste rettelser.   

Vedtægter for ADHD-foreningens lokalafdelinger 

Vedtægterne blev gennemgået og accepteret. Der er indsat  ny tekst ved § 10, som 

aftalt på seneste HB-møde. 

Design ADHD-foreningen 

ADHD-foreningen fylder 40 år. Der udarbejdes et nyt logo, og ADHD-foreningen får 

hermed en ny identitet i ”fødselsdagsgave. Logoet skal sikre genkendelighed. Der er 

nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med det nye logo bestående af: Trish Nymark, 

Anders Dinsen, Manu Sareen, Selina Munch-Pedersen, Monica Borré, Jesper Vera 

Christensen, Kirsten højsgaard, Thomas Hansen, Dorte Vistesen, Lisbeth Gaarde. 

Landsmøde 2022 

- Landsmøde direkte til medlemmerne. 

ADHD-foreningens vedtægter skal gennemgås for ændringer. Til dette arbejde blev 

der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Trish Nymark, Anders Dinsen, Manu Sa-

reen,Selina Munch-Pedersen, Monica Borré, Jesper Vera Christensen, Kirsten Højs-

gaard,Thomas Hansen, Dorte Vistesen, Lisbeth Gaarde.  

DDorte Vistesen indkalder gruppen til 1. møde. Tidsplan for landsmødet 2022:    

 

 

 27. marts  

• Indkaldelse til landsmøde sker ved HB’s foranstaltning ved opslag på 

adhd.dk og via ADHD Magasinet 

 

 

 10. april 

• HB skal beslutte, hvorvidt og hvorledes transport af repræsentanter godt-

gøres  

• Forslag  vedr. § 6 stk. 7, punkt 3 og 4 (målsætningsprogram og andre for-

slag) skal være HB i hænde 

• Alle kandidaturer skal være meddelt og indsendt til sekretariatet 

 

 24. april 

• Lokalafdelingernes og de frivillige gruppers lister over repræsentanter 

samt 2 suppleanter skal indsendes, så de er HB i hænde 

• Repræsentanter for medlemmer nationalt henvender sig til sekretariatet 

 

 8. maj 

• Dagsorden, deltagerliste, indkomne forslag og forslag til MSP 2022-2024 

gøres tilgængeligt på adhd.dk 

• Deltagertilmelding uden stemmeret  

 
22. maj  

• Landsmøde afholdes 

 

 21. juni  

• Referat fra landsmøde offentliggøres på adhd.dk 
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Eventuelt  

Vedrørende den drøftede personsag. Vi skal udarbejde en skriftlig redegørelse inde-

holdende hovedpunkter, inden personsagen ændres til en eksklusionssag. Den kom-

mende generalforsamling i lokalafdelingen afventes. Den er online, og der gives befø-

jelser til udelukkelse af mødet. Formanden kan derefter indkalde til ekstraordinært 

HB-møde. Processen skal ikke trækkes ud.  

Bestyrelsen bakker op om, at der kan tages de forhåndsregler, der skal til for at gen-

nemføre et succesfuldt møde på generalforsamlingen. Da formand Dorte Vistesen 

skal være med på denne generalforsamling, finder Camilla Lydiksen en anden delta-

ger til generalforsamlingen i Køge.  

Fødselsdag 

Lokalafdelingen Vestsjælland holder fødselsdag den 17. maj med stor lagkage og in-

viterer borgmester og presse. Vil gøre dette synligt.  

FGU og diskrimination 

Anders Dinsen berettede om den indsats han har igangsat sammen med Camilla 

Lydiksen.  

DH-medlemmer.  

Vi anbefaler, at der sørges for, at de, der indstilles, er medlem af ADHD-foreningen.  

 

Dorte Vistesen  
Formand  

 

 

Trish Nymark 
Næstformand 

 

 

 

 

 

 

 

 


