
 

 1 

Dagsorden 

• Velkomst  

• Årsrapport 2021 

• Kvartalsregnskab (1. januar 2022 – 31. marts 2022)  

• Eventuelt 
 
Referat  
Formanden bød velkommen og konstaterede, at HB var beslutningsdygtig. 
 
Årsrapport 2021 
Revisor Christian Dalsmose, Deloitte, deltog på mødet. Han gennemgik ”Revisions-
protokollat til årsrapporten for 2021 for ADHD-foreningen” og redegjorde for arbejdet 
med at revidere foreningens regnskab. Der var intet ualmindeligt at bemærke. Chri-
stian Dalsmose udtrykte, at der er rigtig godt styr på regnskab og bogholderi, hvilket 
han har nævnt ved  hver eneste revision af ADHD-foreningens regnskab. Han gav li-
geledes udtryk for, at bestyrelsen kan være meget trygge ved regnskabet og det ge-
nerelle arbejde med økonomien i ADHD-foreningen.  
 
Charlotte Hansen, økonomichef gennemgik regnskabet. 
Hun fremlagde det med  ”stolthed” og tilføjede, at det er alles fortjeneste, at vi igen 
præsenterer et yderst flot regnskab i en svær tid. Vi har alle haft fokus på at sikre høj 
aktivitet for børn, unge og voksne med ADHD og samtidigt tilbyde opkvalificering til 
fagprofessionelle. Der har været udsving på flere poster, men organisationen har til-
passet sig og flyttet sig i nødvendige nye retninger. Med stor succes i forhold til aktivi-
tetsniveau og økonomi.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte årsrapport 2021.  
 
Direktør Camilla Louise Lydiksen gennemgik beretningen.  
Hun udtrykte taknemmelighed for alle de aktiviteter, som ADHD-foreningen iværksæt-
ter og udfører. Og stor taknemmelighed for de, som bruger, støtter og arbejder sam-
men med foreningen hver dag og motiverer alle til at gøre endnu mere på nye måder.  
Læs beretningen her: Årsrapporter - ADHD - Gør ADHD/ADD til håb og handlekraft  
 
Anders Dinsen, HB, kommenterede, at det var en yderst flot beretning,som vi kan 
være stolte af. Vi har nået markante mål.  
 
Kvartalsregnskab (1. januar 2022 – 31. marts 2022)  
Charlotte Hansen, økonomichef, gennemgik kvartalsregnskabet. Der var stor ros til 
det flotte styringsredskab, som Charlotte Hansen har udviklet.ADHD-foreningen er 
stadig meget opmærksom på, at der kan være en svær periode foran os pga. efter-
dønninger fra ”Corona”, og træder derfor ”varsomt frem”.  
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Trish Nymark 
Næstformand 

Referat  
Hovedbestyrelsesmøde  
ADHD-foreningen 

2022 

Mødedato:  

23. april 2022  

Kl. 14.00-16.30 

Online 

https://adhd.dk/foreningen/adhd-foreningens-aarsrapporter/

