
Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 12/12-2020 

Dagsorden: 

● Formalia 

● Gensidig orientering 

● Julefrokost 

● Prokura 

● Skift af hjemmesidesystem 

● Køb af Adobe 

● December kampagnen.  

● Årsmøde 

● Evt.  

 

Deltagende til mødet fra punkt 1 - 7: Angelina, Emile, Mads, Marcus, Naja og Silas  

Deltagende til mødet fra punkt 7- 9: Angelina, Emil, Emile, Mads, Marcus, Naja og Silas 

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Mads 

Valg af referent: Angelina 

Emilie foreslår at tilføje årsmødet til dagsorden.  

Forslaget er vedtaget 

Punkt 2. Gensidig orientering 

Mads forklarer at på det økonomiske er der ikke sket så meget. Han forklarer også at på det 

politiske er der også ”kun” sket ting i forbindelse med december kampagnen, men det vil han 

komme meget mere ind på når vi når til det punkt. Men han også har været til et par møder med 

forskellige politiske ordfører og har et møde med den konservative handicapordfører inden så 

længe.  

Angelina forklarer at sammen med lokalafdeling og kursusudvalget er der blevet lavet nogle regler 

indenfor alkohol og rygning politik. Hun har også fået sendt nogle nyhedsbreve ud, holdet møde 

med årsmødeudvalget og fået ordnet noget der og fået sendt en fondsansøgning til 

jubilæumsfonden og ellers bare administrative del med mails osv.  

Mads giver også en opdatering på medlemstal som er 265 medlemmer, hvilket betyder vi er 35 

medlemmer fra næste trin i DUF.  

 



Punkt 3. Julefrokost 

Alle er meget hurtigt enig om at holde julefrokost bør aflyses.  

Angelina foreslår også at det næste Hovedbestyrelsesmøde bliver holdt online i stedet for fysisk.  

Mads spørg hvornår det næste møde er 

Angelina siger det er i slutningen af januar.  

Alle bliver enig om at næste hovedbestyrelsesmøde holdes online.  

Punkt 4. Prokura 

Mads forklarer at i daglig ledelse kunne det godt tænkes at hele daglig ledelse har prokura i stedet 

for kun Silke. Han forklarer at vi både vil kunne hjælpe Silke bedre, men også når der skal handles 

ind, så vil det gøres en del nemmere. Han forklarer dog også at det vil blive omkring 300 - 400 kr. 

dyrere for os om året.  

Forslaget bliver enstemmigt vedtaget 

Punkt 5. Skift af hjemmesidesystem 

Angelina forklarer at forslaget omkring nyt hjemmeside system kommer både fra grafisk udvalg og 

lokalafdeling og kursusudvalget. Hun fortæller hvordan det system vi har lige nu, er meget kreativ 

begrænset, mens det nye system kan man selv styre meget mere samtidig med at det er mere 

brugervenligt end det gamle. Det ville også kunne opfylde kravet fra lokalafdelingerne om at have 

en kalender på hjemmesiden, hvor man vil kunne tilmelde sig alle arrangementer via 

hjemmesiden. Det ville også kunne bruges til når vi vokser os helt store, så vi ikke lige med det 

samme vil skulle skifte hjemmesidesystem igen. Hun forklarer også at selvom det er dyrere, så er 

det pengene værd.  

Mads foreslår at det er først i det nye år vi kigger på at lave og udvikle websiden, men at det 

senest skal være klart når vores abonnement udløber med det gamle system.  

Angelina forklarer at de gerne vil have det op før årsmødet, for at kunne tilmelde sig via 

hjemmesiden.  

Mads forklarer man kan godt via vores medlemssystem, han skal bare lige finde ud af hvordan. 

Men han har ikke noget imod det, han vil bare gerne have en deadline for hvornår det senest skal 

være op og køre. Derudover stiller han også foreslår om at budget på hjemmeside må max være 

2.500 kr. om året.  

Forslag om skift af system og at budget er på max 2.500 kr. årligt er enstemmigt vedtaget.  

 

Punkt 6. Køb af Adobe 

Mads fortæller om programmet og at han til at starte med gerne kun ville have den igennem 

daglig ledelse, fordi den på det tidspunkt kostede under de aftale 5.000 kr. om året. Han fortæller 



at selvom det er dyrt så er det det værd, men at fordi det var så dyrt, så ville Silke og Angelina 

gerne have det op på hovedbestyrelsesmødet. Derfor vil han gerne snakke om først om det var det 

bedste valg og dernæst om vi skal købe programmet.  

Naja fortæller at når det er en årlig udgift og ikke bar en enkelt udgift, så syntes hun at det giver 

bedst mening at hovedbestyrelsen er med inden over. 

Emilie fortæller også at nu har vi jo også snakket om hjemmesiden, som er billigere pr. år end den 

her pakke og hun ved godt at selvom det ikke helt kan sammenlignes, så var grunden også til at 

det skulle op på et hovedbestyrelsesmøde prisen for hjemmesiden. Hun fortæller at hun også er 

enig med det Naja siger.  

Angelina siger at hun også vil prøve at forklarer hvad hende og Silke tænkte. Og det var at prisen 

også var tæt på de 5.000 kr. og derfor føles det ikke helt tryg med prisen der er så stor at sige ja til 

det, når vi kun var 3. Hun forklarer også at når den er årlig føles det også bedst at inddrage 

hovedbestyrelsen og når vi har 100.000 kr. at gøre godt med, så er 5.000 kr. af det budget stadig 

meget af tag af.  

Mads siger at det lyder som om vi har taget en principbeslutning her i hovedbestyrelsen om at hvis 

det er større årlig beløb, så skal det godkendes af hovedbestyrelsen.  

Enstemmigt vedtaget at ved større årlig beløb, så skal det godkendes af hovedbestyrelsen.  

Mads forklarer det næste så er om vi skal købe Adobe eller ej.  

Silas forklarer omkring Adobe, at det ville kunne bruges til alt det grafiske også til at hjælpe 

lokalafdelingerne hvis de skal have lavet noget grafisk. Det ville også gøre det nemmer e at lave 

reklamere både i form af billeder, men også i videoer. Derfor også at det ville gøre det en del 

nemmere at lave for dem der skal sidde med det. Han fortæller også at det vil gøre at vores 

grafiske materiale vil se mere professionelt ud.  

Naja forklarer at hun er i tvivl om hvordan programmet fungerer, og hvor mange der kan få 

adgang fordi for hende, så lyder det som en ret stor licens.  

Mads forklarer at alle ikke vil kunne få adgang. Og han forklarer også det kun kommer til at være 

et par stykker der kan bruge det, men han tror ikke der kommer til at være flere der bruger det. 

Han forklarer også at alt det grafiske på Facebook osv. Så har det været ham der har stået for det 

og nogle gange med Silas og grafisk udvalg har ikke været inden over det. Her forklarer han 

hvordan han har kunnet mærke de begrænsninger af ikke at have et professionelt grafisk program. 

Og det er derfor han syntes vi skal købe pakken. Han forklarer også at det vil koste os omkring 

5.500 kr. om året.  

Marcus spørg ind til hvor mange der har erfaringer med programmet.  

Silas forklarer at han gik på medieskole i et år, så han ved en del.  

Marcus siger at så længe det fungere som det skal og der er erfaring med det, så kan han ikke se 

noget problem med det.  



Angelina fortæller at hun godt kunne tænke at vi ventede i år med at købe programmet. Hun 

syntes at det er mange penge at smide efter et program der kun er få mennesker der kommer til 

at kunne bruge. Hun forklarer også at Adobe er et program der tager og lærer. Derfor vil at kræve 

en del tid at sætte af til at kunne lærer et meget dyrt program. Hun forklarer også yderligere at 

hun forstod det på Silas som om at lokalafdelingerne også kunne bruge det eller for en til at lave 

det for dem. Så ville man også skulle sætte dem ind i det.  

Silas forklarer at han er ved at undersøge om man ikke kan dele pakke mellem folk.  

Angelina forklarer også at hun syntes man kan skynd lidt på det her program fordi hun har først 

hørt der skulle være problemer når vi lavet den. Og vi laver ikke kampagner hele tiden, så derfor 

syntes hun ikke det er det værd. Hun forklarer at synes det er bedre at vente et år, så har vi flere 

penge at gøre godt med, og så er det ikke sådan en stor del at bruge af budgettet der bliver brugt 

på et program. Derfor føler hun at programmet vil først være noget værd til næste år.  

Mads fortæller at der hvor vi får mange medlemmer, det er på de sociale medier. Han fortæller at 

det ikke fordi at vores grafiske design på de sociale medier er supergodt, og med programmet, så 

kan det blive endnu bedre. Han forklarer at selvom det kommer til at tage tid at lærer og der kun 

er få der kan bruge det, så er programmet stadig det værd. Han forklarer også vi kommer til at lave 

en kampagne til næste år, og han fortæller at det tager virkelig lang tid at lave som det ser ud lige 

nu og han føler der er mange mangler ved ikke at have det program. Han forklarer at ser det 

meget som en investering frem for at vi køber noget.  

Silas forklarer også at der er ting, som man ikke kan lave i andre design programmer og giver 

eksempler på situationer hvor Adobe er en del nemmere. Man fortæller er der også mulighed for 

at få et avance abonnement, som gør man kan dele om det, men han ved ikke hvor meget mere 

det koster.  

Angelina forklarer igen for hende lyder det som om det kun er få personer der kommer at bruge 

programmet og det tager tid at lærer programmet og derfor føler hun at det er meget begrænset 

hvad vi ville kunne få ud af programmet i år, og derfor vil gerne vente til det næste år. Også hun 

synes det er for mange penge at bruger på et design program i år i forhold til hvor mange penge vi 

har at gøre godt med. 

Naja forklarer at hun er enig med Angelina om at der er en stor del af vores budget at bruge på et 

program som meget få mennesker bruger. Især fordi der er årsmøde om lidt og hvis Silas ikke 

bliver valgt til bestyrelsen, så sidder der ingen og kan finde ud af det i hovedbestyrelsen også står 

vi med et program vi ikke kan bruge.  

Mads forklarer at så snart man har lært det, så fungere det også.  

Der bliver snakket lidt frem og tilbage og Silas foreslår at vi kunne køber photoshop i år og til 

næste år køber hele pakken. Efter snak, så går vi til afstemning.  

Der stemmes om følgende: 

1. Køb ikke Adobe 



2. Køb Adobe photoshop 

3. Købe hele Adobe pakken.  

 

Først falder forslaget om ikke at købe Adobe overhovedet og dernæst falder forslaget om at købe 

Adobe photoshop. 

Der bliver vedtaget at vi køber det fulde pakke Adobe.  

 

Punkt 7. December kampagne 

Mads fortæller om december kampagnen. Han fortæller omkring de store demonstrationer i 

København, Odense og Århus. Han fortæller også om den mediedækning vi har fået. Han fortæller 

også om at der mangler nogle systemer der blev leveret for sent. Og derfor skulle man være lidt 

kreativt. Han fortæller også han vil søge dispensation for at kunne lave uddelinger i januar i stedet 

pga. de seneste Corona tal, fordi det er ikke forsvarligt at holde dem, som det er nu. Han fortæller 

også at vi har samlet 7.500 kr. ind til kampagnen.  

Angelina fortæller at hun har fået henvendelser for nogle lokalafdelinger omkring den tid de 

havde til at planlægge en uddeling, var for lidt og at de gerne vil inddrages mere til næste gang, så 

de ikke føler sig presset og kan bedre planlægge det inde i deres liv.  

Naja fortæller også at det er også sådan i deres lokalafdeling og til næste gang kunne de godt 

tænke sig at de fik af vide 3 måneder før når sådan nogle arrangementer, så de kan bedre 

forberede sig, og at det ikke længere bliver holdt i december, da december er en meget travl og 

presset måned. Det vil gøre det nemmere for dem og det var meget kaotisk og det virkede meget 

pludseligt. 

Mads fortæller at han godt kan forstå det og det har været presset og der har været flere 

problemer. Han fortæller også at grunden til at det var pludseligt var fordi vi fik svar i ansøgningen 

i slut november, så der var ikke så lang tid, før det skulle starte. Han foreslår også at så snart der er 

en sandsynlig for at der sker noget, så skriver man til lokalafdelingerne, så de ikke får at vide i 

sidste øjeblik.  

Derfor er alle enig om at tage mere hensyn til lokalafdelinger næste gang 

 

Punkt 8. Årsmøde 

Emile foreslår at tage april datoen i brug i stedet for marts datoen, da vi lige nu har en dato der er 

meget tæt på i forhold til hvordan Corona ser ud. Og alle de landsdækkende restriktioner gælder 

til med og februar, så det er meget tæt på vores årsmøde dato. Det kan gøre vi kan risikere at 2 

uger før, for at vide at der kommer nogle restriktioner der gør at vi ikke kan holde det.  



Angelina foreslår at vi i stedet for at rykke det, så holder vi det online. Hun mener det er en god 

ide for vi har ingen ide om hvordan det ser ud i marts/ april måned. Især når vi er mange med 

autisme der har brug for at tingene er planlagt i god tid, så hvis vi rykker det online, så skal vi ikke 

ændre på planerne uanset hvad restriktionerne siger, så kommer årsmødet til at fungere på en 

bestemt måde. Også hvis vi gør det fysisk så er vi i den risiko at vi igen skal aflyse vores årsmøde. 

Hun siger at hun syntes et fysisk møde er 100 gang bedre end online, men sådan som Corona ser 

ud, så mener hun ikke det er forsvarligt at holde fysisk.  

Mads siger han er enig med Angelina, og at med de penge der skulle bruges på årsmødet kan 

bruges til at lave et nationalt arrangement, så det er at medlemmer stadig kan møde hinanden og 

kommer med nogle ideer.  

Emilie fortæller hun godt kan se logikken i at holde et online møde, men hun syntes ikke det er en 

god ide. Fordi der er nogle mennesker der ikke kan håndtere at deltage online, og hun syntes det 

er synd for dem der ikke kan deltage pga. det og syntes det udelukker dem der ikke kan håndtere 

et online årsmøde.  

Naja forklarer at vi skal overveje hvor mange der deltager, om hvordan det skal gøres, og at man 

skal virkelig planlægges. Og hvis det skal være online, så skal vi gøre en ekstra indsats for at 

forklarer om at være bestyrelsesmedlem og hvad der indebærer.  

Mads foreslår en middelvej hvor man i stedet mødes regionalt også mødes med resten online, så 

man sidder i små grupper i stedet for, så man ikke er for mange samlet på en gang. 

Angelina forklarer at hun synes uanset om vi vælger online eller fysisk, så er der nogle der vil føle 

sig udelukket. Der vil være nogle der ikke kan deltage pga. det ene eller andet. Hun fortæller at 

hun heller ikke syntes om Mads´s ide, da hun har prøvet det før og det virker ikke særlig godt i 

praksis, og derfor syntes hun mødes skal være 100% online.  

Emilie fortæller at forskel på at holde det online og fysisk er at man vil stadig have mulighed for at 

deltage online, hvis mødet er fysisk, mens ved online, så er man 100% udelukket der og har ingen 

mulighed for at komme. Derfor mener hun det skal holdes fysisk.  

Mads fortæller at der hvor der vil få flest deltager ville være at gøre det regionalt. Men der ville 

være nogle udfordringer, som ville skulle løses.  

Der er følgende forslag: 

1. Holde mødes fysisk i april 

2. Holde årsmødet regionalt 

3. Holde årsmødet online.  

Først falder forslag 2. Derefter falder forslag 1.  

Årsmøde skal holdes online er vedtaget 

  



 

Punkt 9. Evt. 

Naja spørg til om vi har planlagt at skrive en julehilsen til alle de frivillige, som tak for deres hjælp. 

Og hvis ikke, så tænker hun det kunne være en god ide.  

Angelina fortæller det vil hun rigtige gerne, men alle lokalafdelinger har ikke skrevet omkring 

deres bestyrelsesmedlemmer, så hun har ingen ide om hvem der er frivillige, og hun vil helst ikke 

stå i en situation hvor der kun er nogle der får en julehilsen.  

Mads foreslår at sende en Nytårsmail, hvor man i den bl.a. skriver tak til de frivillige, så alle har 

mulighed for at få en tak stadigvæk 

Forslaget vedtaget 

Alle siger tak for et godt møde 

 

 


