
Referat af Hovedbestyrelsesmødet 25/7-2020 

 

Dagsorden: 

Punkt 1: Formalia 

Punkt 2: Gensidig orientering 

Punkt 3: Årsmøde 

Punkt 4: Evt.  

 

Deltagende til mødet fra punkt 1 til 4: Angelina, Anton, Christoffer, Mads, Natascha, Rasmus 

 

Punkt 1: Formalia 
 

Valg af dirigent: Christoffer 

 

Valg af referent: Angelina 

 

Dagsorden godkendt.  

 

 

Punkt 2: Gensidig orientering 
 

Mads fortæller som sommerlejren og fortæller på trods hurtig udmelding gik det godt og 10 

personer var gennemsnit med og at det dog gik dog lidt over budget, men ellers ser økonomien 

god ud. Mads fortæller også han har haft det lidt psykiske dårligt og at han gik af sin 

ADHD-medicin og derfor ikke har været så aktiv og håber han kan starte på sin medicin igen og 

være mere produktiv. Han fortæller også at han og Silke har været rundt og besøge de forskellige 

lokalafdelinger og fortæller at det gik okay, men nogle steder mangler der lidt mennesker og de 

siger når de har tid skal de besøge de sidste lokalafdelinger og forklare valget af lokalafdelinger de 

valgte og besøge.  

 

Angelina fortæller vi endelig har købt Zoom 

 

Punkt 3: Årsmøde 
 

Angelina fortæller om hvad de har lavet, at der er 8 tilmeldte og at vi har fundet lokale, men 

måske har vi ikke den rigtige adresse.  

 



Mads fortæller at gruppe der skulle arbejde på forslag, er gået lidt i stå og hvis der nogle der 

kunne arbejde med det. 

 

Angelina forslår at vi alle samme kommer med ideer. 

 

Mads siger det kan være lidt fluffy og for bredt. 

 

Christoffer giver ham ret og man skal huske at de skal være konkrete og korte og hvis det skulle 

være en uge før kan man være presset med tid 

 

Mads fortæller der også skal skrive organisatorisk og politisk beretning fordi det står i 

vedtægterne vi skal det og spørg om der er en eller 2 der vil være med til at hjælpe ham med det. 

 

Christoffer forklarer at han ikke rigtigt har tid til det.  

 

Natascha forklarer at hun heller ikke ville.  

 

Angelina forslår vi sender en mail ud 

 

Christoffer bakker op om det.  

 

 

Punkt 4: Evt.  
 

Anton fortæller at bliver nød til at tage en guideline for hvad vi gør fremover. Og at det er 

problematisk og han syntes det er et problem at folk melder sig ud. Og han fortæller at vi skal 

være mere baggrund og før at vi trækker kortet eksklusion og tage en snak om at den eksklusion 

eller om der skal gøres andet. Bedre kommunikation internt og der er flere gange der ikke har 

været ordentligt kommunikation.  

 

Mads fortæller at vi skulle finde en at snakke med og kunne lave nogle guidelines for intern 

kommunikation.  

 

Anton forklarer at ham og Signe har haft snak med en der kunne potentielt hjælpe det. 

 

Christoffer fortæller at det er en god ide.  

 

Angelina fortæller det hele eksklusion stykket en problematik og derfor skal ændres kraftigt.  

 

Christoffer vil hører ad hvorfor Natascha overvejer at trække sig.  

 



Natascha fortæller at der er for meget fnidder i HB og generelt for lidt kommunikation og 

arbejdsfordelingen er ikke helt realt 

 

Anton fortæller at Natascha hun stod på eksklusion.  

 

Natascha fortæller hvorfor hun gjorde og hun syntes der er for dårlig kommunikation og har ikke 

oplevet at denne bestyrelse har handlet det så dårligt og hun mener at han skulle ud til at starte 

med og hun syntes det ikke er okay den bliver taget ud langt ud som det gjorde. Og hun mener 

også der er pres og der er for meget med at der ikke bliver taler pænt og folk skriver grædende til 

hinanden og hun syntes der mangler respekt og hun er ked af at det har været meget groft, men 

hun er nød til at være ærlig.  

 

Christoffer fortæller også det er godt hun siger sin mening og om hun nogle ideer for hvordan man 

gør det bedre. 

 

Natascha siger der skal være respekt, snakke ordentligt til hinanden osv. Og behandle hinanden 

ordentligt og holde nul tolerance for groft sprog og mobning. Hun siger også at det vigtigt at alle 

kan have deres egen meninger om tingene.  

 

Christoffer siger at han syntes det er sejt af hende at det er ordentligt og fortæller, det er 

superærligt at vi har mistede så mange og det gør ondt at hun vil ud.  

 

Anton fortæller at til tider har været hårdt og sidde i denne bestyrelse, men han tror på at vi kan 

forbedre os. Og derfor han gerne vil genopstille.  

 

Christoffer siger også han gerne vil genopstille. Og spørg om der er andre der har noget.  

 

Alle siger tak for mødet : ) 

 

 

Underskrift fra Referent:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


