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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 12/08-2021 

Dagsorden: 

• Formalia. 

• Gensidig orientering. 

• Intern LGBT+ regler 

• Keeps nye notesystem 

• Update kampagneudvalget.  

• Update Sommercampudvalg 

• Forslag flytte HB fra 11 september til den 18 september 

• Evt.  

Deltagende til mødet fra punkt 1-4: Anton, Angelina, Andreas, Emil, Emilie, Ezra, Hanne, Marcus, 
Naja, Silas og Silke. 

Deltagende til mødet fra punkt 5-10: Anton, Angelina, Andreas, Emil, Emilie, Hanne, Marcus, Naja, 
Silas og Silke. 

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke  

Valg af referent: Angelina 

Forslag om at rykke lukket punkt til efter lgbt+ intern politik 

Dagsorden godkendt 

 

Punkt 2. Gensidig orientering 

Silke fortæller at hun er nu tilbage fra ferie og i den forbindelse fået tjekket op på en del ting. Hun 

har fået lavet udkast til nogle flyvers hun viser i evt. Hun har også fået udkast til diplom til frivillige. 

Hun har fået indkaldt til møder i adminteamet på discord, nationale arrangementer, 

kampagneudvalget og i Midtsjælland. Hun fortæller også hun er blevet kontaktet af en fra 

Landsforeningen omkring samarbejde med E-sport Danmark, da vores målgruppe er 

overrepræsenteret hos dem og de vil gerne have hjælp til hvordan de kan gøre det bedre for 

autister. Hun fortæller også at i ensomhedskampagnen tog algoritmen meget bedre imod 

grafikkerne med billederne, så derfor ændrede de det til brug af de samme fra instagram, så vores 

budskab meget bedre kan komme ud. Hun fortæller også hun har arbejdet med vores politiske 

papirer omkring ABA. Hun fortæller at hun også har fået lavet flere episoder med AudioRadio og 

skal optage nogle flere i denne uge også. Ellers har hun også bare prøvet at kommen igennem alle 

hendes mails som er kommet efter ferien.  Hun fortæller også at vi har fået vores penge tilbage fra 

billig t-shirt og at hende og Angelina skal kigge på nogen leverandører i forhold til at få bestilt nye.  
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Silke forklarer også at hun har tænkt på at lave en kampagne for at få lokalbestyrelsesmedlemmer 

sammentidlig med at vi skal til specialkompasset, så vi forhåbentlig kan få nogle flere 

lokalbestyrelsesmedlemmer.  

Angelina fortæller at hun har fået sat e-conomics op og begyndt at postere alle vores udgifter 

over. Hun har også fundet en måde at kunne separere alm. medlemmer fra støttemedlemmer, så 

de nu kan adskilles i budget. Hun fortæller hun kun mangler at få bogført lokalafdelingerne, men 

det regner hun med at få gjort i morgen. Hun fortæller også at vi lige mangler omkring 800 kr. fra 

støttemedlemmer og 4.000 kr. fra alm medlemmer for at nå vores mål i vores budget, hvilket hun 

er meget positiv overfor.   

Ezra fortæller omkring noget af det politiske der er kommet ind mens han har haft vagtuge.  

 

Punkt 3. Intern LGBT+ politik 

Angelina læser papiret op og aftalen er at der bliver sagt noget hvis man er uenig eller forslag til 

ændringer.  

Forslag 1. Afsnit 2 punk 5 bliver tilføjet ”så vidt muligt” 

Forslag 2. Afsnit 2 punkt 6 bliver tilføjet ”hvis man har lyst” 

Forslag 3. Give Emilie tilladelse til at læse og rette korrektur.  

Alle ændringsforslag enstemmigt godkendt.  

 

Punkt 4 Keeps ToDo liste 

Angelina præsenterer Keeps og hvordan man bruger det. Hun undskylder også for de mange mails 

der kom i forbindelse med opsætningen af Keeps. Hun viser funktionerne og forklarer at grunden 

til alle har adgang til alles ToDo lister er for vi alle kan se hvor meget hinanden laver. Hun forklarer 

også at alle er velkommen til at stille spørgsmål omkring Keeps til hende.   

 

Punkt 5 Kampagneudvalget Update 

Silke fortæller at hun har forsøgt at danne sig et overblik over kommunalvalgskampagnen. Hun 

fortæller at de så langt at de meste af hvad der skal er planlagt. Demo er overordnet planlagt, så 

her er det mere de mere praktiske ting der mangler. Hun fortæller også at hvis lokalafdelingerne 

har lyst så kan de også lav uddelinger, men det er på frivillig basis.  

 

Punkt 6 Sommer camp Update 
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Naja fortæller at det går meget godt. De har fået reverset hytter til juli næste år. Sommercampen 

kommer til at være i Gitwell hytterne, som ligger lige udenfor Koldning. Hun fortæller også der lige 

nogle økonomiske ting hun skal kigge på sammen med Angelina, men ellers er det fint.  

 

Punkt 7. Flytte HB møde fra 18 september til 11 september 

Forslaget er faldet 

 

Punkt 8. Håndtering af Situationen 

Der er generelt enighed er alle parter involveret her har opført sig ret godt og har håndteret 

situationen professionelt og under mødet bliver talt pænt og ordentligt og været ærlige overfor 

hinanden. Der er også bred enighed om at det er godt hb bliver indblandet som sidste resort.  

 

Punkt 9. Evt 

Silke viser sine ideer til flyvers og diplom for frivillige frem.  

Hanne viser sine ideer til flyvers frem. 

Hanne fortæller også at ligesom det er vigtige med kønsneutrale toiletter, så er det også vigtigt 

med handicap toiletter.  

 

Alle siger tak for et godt møde 

 


