Referat fra repræsentantskabsmøde 2013
Fredag d. 5. april
17.30-18.00 Introduktion af nye repræsentanter
18.00-19.00 Aftensmad
19.00-19.30 Velkomst
Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere
Isak Kornerup Houe og Esben Holager blev valgt som dirigenter
Tina Buchhave, Kim Rasmussen og Karina Dalgaard blev valgt som referenter
Sidsel Hansen og Kjeld Korfik blev valgt som stemmetællere
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt
Opfølgning på referat fra sidst
Ingen kommentarer til referatet fra sidste års repræsentantskabsmøde
Vedtagelse af forretningsorden for mødet
Mads Brix Baulund foreslår at ændre fristen for opstilling til bestyrelsen til lørdag kl. 21. Det blev vedtaget
Ulrik Klintrup Dahl foreslog at ændre udtrykket motivere til demotivere. Det blev vedtaget.
Forretningsordenen blev vedtaget.
19.30-20.00 Præsentation af deltagerne
Alle deltagere blev bedt om at tale sammen, to og to. Alle skulle hver især fortælle om sig selv, uden at
fortælle om hvor man kommer fra, hvad man arbejder med/studerer, hvor man bor og andre normale ting,
man vil fortælle om sig selv. Der blev opfordret til at blive ved med at fortsætte samtalerne med resten af
deltagerne resten af weekenden. Næste præsentationspunkt var at alle deltagere skulle tegne deres
organisation til inspiration for alle andre.
20.00-20.20 Pause
20.20-20.35 Formandens beretning
Der har generelt været meget liv i SUMH i løbet 2012.
SUMH var i 2012 for første gang med på Folkemødet. Her havde vi nogle af vores mærkesager, som
besluttet på frivilligmødet, med.
Der har været en del arbejde i den nordiske paraply. Her har der været meget fokus på uddannelse, bl.a. i
forhold til, hvordan man kan studere på tværs af landegrænser.
Generelt har uddannelse været et stort fokus i SUMH. Her har der bl.a. været meget fokus på
fleksuddannelse.
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Siden sidste års repræsentantskabsmøde har der været meget fokus på frivillige både i SUMH og i vores
medlemsorganisationer – herunder rekruttering.
Et andet område, som SUMH har arbejdet en del med i 2012 var vores arbejde med partnerorganisationen i
Uganda. Herudover har vi i 2012 startet et nyt projekt op i Nepal.
Et sidste stort fokus i SUMH har været de store projekter. SUMH har fået tre nye projekter:
Vi går foran, Foreninger for alle og Netværk for studerende med handicap. Sideløbende har de ”gamle”
projekter kørt videre i 2012. Her er der tale om Handicappolitikker på Uddannelsesinstitutioner og Projekt
Seksualpolitik på specialskoler.
Alle projekter vil der også være stor mulighed for at høre meget mere om ved lørdagens program.
20.35-20.50 Fremlæggelse af årsregnskab
Tim Hansen fra SUMHs bestyrelse fremlagde årsregnskabet.
20.50-21.05 Godkendelse af årsberetning
Signe Daugaard fra Høreforeningen spørger ind til projektet ”Jeg vil også være klog”, hvad er det og hvad er
status på det?
Osman Sari fra bestyrelsen fortæller at det er et projekt, som skal sikre tilgængelige materialer til unge med
synshandicap. Projektet er lidt på standby i øjeblikket.
Miriam Madsen understreger at det er projekt, som blev besluttet på frivilligmødet og SUMHs erfaring er, at
der helst skal være minimum 5 deltagere til et projekt og det har der ikke rigtigt været endnu, så hvis der
kommer tilslutning til projektet, så kan det sagtens blive til noget.
Ulrik Klintrup Dahl fortæller, at der også var tænkt på tilgængeligheden for unge, som er ordblinde. Er de
blevet spurgt?
Miriam fortæller, at der var nogle som meldte sig, men der var stadig ikke helt nok.
Ulrik Klintrup Dahlspørger ind til stemmeprocedurerne: Hver organisation har to stemmer, hvis man kun er
én person til stede fra sin organisation, må man så stemme to gange? Esben Holager: Ja, hvis man kun er
en person til stede, må man række hånden op to gange.
Rasmus Lund spørger ind til årsregnskabet. Der er flere penge på indtægtssiden end der er på udgiftssiden?
Esben Holager: Udgifterne er også steget med 300.000 kr. og det passer nogenlunde med indtægterne.
Årsberetningen og årsregnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.
21.05-22.00 Hygge

Søndag d. 7. april
09.30-10.00 Fremlæggelse af frivilligstrategi
Rie Lynge Rasmussen fremlægger først SUMHS frivilligpolitik og herefter SUMHS nye frivilligstrategi, der
løber over 5 år fra 2013 til 2018.
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Se bilag Frivillig_Politik_2013_ENDELIG” og ”Frivillig_Strategi_2013_ENDELIG”
Spørgsmål fra Niels (Sind Ungdom): I forhold til strategi om at hjælpe medlemsorganisationer er det så et
landsdækkende initiativ?
Svar fra Miriam (Sekretariat): Det er et projekt som vi søger penge til, og hvis de går igennem, så rykker vi
ud i landet.
Spørgsmål fra Nadia (FDDB): Hvornår starter Vi går foran igen?
Svar fra Miriam (Sekretariat): Vi har kun planlagt to hold, men lige nu søger vi penge til at opstarte et tredje
hold. Det ville blive til sommer, men ja det kræver, at vi skaffer 96.000 kr. mere.
10.00-10.45 Handleplan: udviklingsplan 2012
Budget og kontingent
Behandling af ændringsforslag
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse og godkendelse af handleplan: udviklingsplan 2012 v. Mads Brix Baulund
Mads (DBSU) redegør for SUMHS udviklingsplan 2012 som er udgjort af fire fokusområder:
Styrkelse af det politiske fokusområde, styrkelse af medlemsorganisationer, styrkelse af friviligheden og
styrkelse af SUMHs arbejde med projekter.
Se bilag ”Forslag til udviklingsplan 2013”.
Spørgsmål/kommentar:
Motivering fra Niels (Sind Ungdom): Det er en vildt fed handleplan! Det er realistiske mål.
Der stemmes om udviklingsplanens godkendelse: Ingen stemmer imod og udviklingsplanen er derfor
godkendt.
Budget og kontingent v. Tim Hansen
Tim fremlægger forslag til budget 2013.
Se bilag ”Forslag til budget 2013”
Spørgsmål fra Rasmus Storgaard (SPU): Huslejen er selvfølgelig større her end den var på Kløverprisvej,
men er det noget der vil udligne sig med tiden?
Svar fra Miriam (Sekretariat): Huslejen er nogenlunde permanent og det koster egentlig nogenlunde det
samme her som i det gjorde på Kløverprisvej. Her i huset skal vi dog betale for flere kvadratmeter pr
medarbejder, da vi er bundet til arbejdsmiljøloven. Derudover skal vi også betale mere for driften af selve
huset fx service til møder osv. Der arbejdes dog på at nedsætte udgifterne for driften. I bilagene indgår
driftsudgifterne i det der står som ’Husleje og reception’.
Der stemmes om budget godkendelse: Ingen stemmer imod og budgettet er derfor godkendt.
Tim fremlægger herefter forslaget til kontingentfastsættelse for 2013.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver på samme niveau (1600 kr.) som sidste år.
Se bilag ”Kontingent forslag”.
Ændringsforslag fremsagt af Bjarne (Hovedtropperne):Foreninger med mindre midler kan ansøge om at
betale mindre i kontingent.
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Spørgsmål fra Niels (Sind Ungdom): Kunne det ikke være at man skal søge til repræsentantskabet?
Motivering fra Tim (SUMH): Jeg vil sige, at det giver god mening, at man skal ansøge repræsentantskabet.
Kommentar fra Miriam (Sekretariat): Det er et lidt sjovt forslag. Det skulle nok hellere være en
vedtægtsændring.
Esben (Sekretariat): Jeg hører forslaget som om, at man ønsker en opdeling af kontingentet fx hvis der kun
er 50 medlemmer i en medlemsorganisation, så skal man betale mindre, end hvis man har 100 medlemmer.
Spørgsmål fra Rasmus Storgaard (SPU): Hvad er det at være en mindrebemidlet forening? Altså hvad er
mindre end andet?
Bjarne (Hovedtropperne) uddyber: Vi har ikke midler til at betale kontingentet, og kan ikke forsvare den post
i forhold til alle de andre udgifter, som vi har.
Spørgsmål fra Simon (MUG): Hvad er pengene for SUMH? Gør midlerne en forskel for SUMH?
Svar fra Miriam (Sekretariat): Ikke det helt store, men det afgørende er at vise at medlemmerne bidrager
med noget.
Kommentar fra Isak (MUG): Det er mere hensigtsmæssigt, hvis vi beslutter et ændringsforslag til
ændringsforslaget frem for, at vi laver en generel regel om, at mindre bemidlede organisationer skal betale
mindre.
Kommentar fra Niels (Sind Ungdom): Jeg foreslår at vi laver et ændringsforslag til ændringsforslaget om, at
det ikke bliver en generel regel, men at repræsentantskabet på dette møde beslutter at Hovedtropperne for
det næste år skal betale 500 kr. i stedet for de 1600 kr.
Ændringsforslag til ændringsforslaget fremsagt af Niels (Sind Ungdom):
SUMHS medlemsorganisationer skal betaler de 1600 kr. i kontingent for 2013, men Hovedtropperne får
dispensation til blot at betale 500 kr.
Afstemning om ændringsforslag til ændringsforslaget: Ingen stemmer imod og ændringsforslag til
ændringsforslaget godkendes.
Afstemning om ændringsforslag: Ingen stemmer imod og ændringsforslaget godkendes.
Afstemning om kontingentfastsættelse for 2013: Ingen stemmer imod og forslaget for
kontingentfastsættelse for 2013 godkendes.
Behandling af indkomne forslag og evt. ændringsforslag
Ændringsforslag:
Den siddende bestyrelse foreslår, at der i vedtægterne tilføjes som §5, Stk. 2 at ”Kandidater til bestyrelsen
skal melde deres kandidatur til SUMHs sekretariat senest 3 uger før mødets afholdelse”.
Se bilag ”Vedtægtsændringer 2013”.
Isabella (SUMH) fremlægger motivation for ændringsforslag til vedtægterne.
Demotivering fra Simon (MUG): Umiddelbart synes jeg ikke det er en god ide. Det motiverer at man kan
komme på repræsentantskabsmødet og få mere at vide om SUMH og bestyrelsesarbejdet.
Ændringsforslag til ændringsforslaget fremsagt af Ulrik (DBSU):
Denne ændring træder i kraft efter repræsentantskabsmødets afslutning.
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Kommentar fra Rasmus Storgaard (SPU): Det er almindelig gældende praksis at ting først gælder efter
repræsentantmødets afslutning så det at formalisere det nu vil så tvivl om tidligere beslutninger.
Afstemning om ændringsforslag til ændringsforslaget: Ingen stemmer for forslaget og ændringsforslaget
forkastes.
Kommentar fra Isabella (SUMH): Ved at melde sit kandidatur tre uger før kan den siddende bestyrelse få
overblik over hvem der ønsker at stille op og evt. kontakte medlemsorganisationerne og forhøre sig om de
kunne have lyst til at melde en kandidat på banen.
Ændringsforslag til ændringsforslaget fra Oliver (Vi går foran): Hvis der ikke er meldt nok kandidater ind til
bestyrelsesposterne ind tre uger før repræsentantskabsmødet så er det også muligt at melde sit kandidatur
på selve repræsentantskabsmødet.
Motivation fra Niels (Sind Ungdom): Støtter Olivers forslag
Kommentar fra Esben (Sekretariat): Lige nu besluttes det først på repræsentantskabsmødet, hvor mange
der skal vælges til bestyrelsen.
Kommentar fra Isabella (SUMH): Jeg foreslår, at vi skal beslutte det andet ændringsforslag først og så kigge
på dette ændringsforslag bagefter.
Dette støttes af alle.
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Fastsættelse af bestyrelsens størrelse
Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer
Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde
Meddelelser
Evt.
Fastsættelse af bestyrelsens størrelse
Ændringsforslag:
Den siddende bestyrelse foreslår, at antallet af bestyrelsesmed foruden formanden og næstformanden
fastsættes til seks personer så det samlede personantal i bestyrelsen bliver på otte personer. Hermed
udføres der ændringer i §5, Stk. 3 og §6, Stk. 2 i vedtægterne.
Se bilag ”Vedtægtsændringer 2013”.
Isabella (SUMH) fremlægger motivation for ændringsforslag til vedtægterne.
Motivation fra Niels (Sind Ungdom): Sind Ungdom støtter op om dette forslag
Spørgsmål fra Oliver (Vi går foran) hvor der spørges ind til valgproceduren i forhold til hvem der vælges for
henholdsvis et og to år.
Svar fra Isak der henviser til paragraffer i vedtægterne bl.a. §5, Stk. 3.
Spørgsmål fra Lars (ULF): Hvis der sidder 8 personer i bestyrelsen er der jo et lige antal, hvordan skal
beslutninger så tages ved stemmelighed?
Svar fra Isak (MUG): I vedtægternes §6, Stk. 4. står der at i tilfælde af stemmelighed i Bestyrelsen vil
formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens være den afgørende.
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Ændringsforslag til ændringsforslag fremsagt af Ulrik (DBSU):
Denne ændring træder i kraft efter repræsentantskabsmødets afslutning.
Kommentar fra Rasmus Storgaard (SPU): Jeg henviser til min tidligere pointe om, at det i forvejen er
almindelig gældende praksis at ting først gælder efter repræsentantmødets afslutning.
Afstemning om ændringsforslag til ændringsforslaget: Ingen stemmer for forslaget og ændringsforslaget
forkastes.
Afstemning om ændringsforslaget om fastsættes af antal af bestyrelsesmedlemmer på seks personer
foruden formand og næstformand: Ingen stemmer imod og ændringsforslaget godkendes.
Drøftelse af ændringsforslag i forhold til, at kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur til SUMHs
sekretariat senest 3 uger før mødets afholdelse” genoptages.
Spørgsmål fra Miriam (Sekretariat): Hvem skal formulerer de nye ændringer skrifteligt i vedtægterne?
Svar fra Isak (MUG): Såfremt der gives tilladelse til det fra repræsentantskabets side, vil jeg gerne melde
mig til den opgave sammen med den, som har fremsagt det godkendte ændringsforslag.
Der gives tilladelse fra repræsentantskabet til dette.
Afstemning om ændringsforslag til ændringsforslag fremsagt af Oliver (Vi går foran): Ingen stemmer imod
og ændringsforslaget godkendes.
Afstemning om hovedforslaget i dets endelige form: Flertallet stemte for forslaget og det godkendes.
Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer
Mads Brix Baulund (DBSU) indstiller at der skal vælges fem medlemmer til bestyrelsen i dag, og at der i alt
skal sidde 8 personer i bestyrelsen inklusiv formand og næstformand.
Der afstemmes og Mads’ indstilling godkendes.
Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer
Valghandlingen foretages skriftligt uanset om der kun er en kandidat til posten som henholdsvis formand og
Næstformand.
Valg af formand:
Mads Brix Baulund (DBSU) stiller op til valg som formand.
Der er afstemning: 18 stemmer for ud af 18 mulige. Mads er valgt til næstformand.
Valg af næstformand:
Signe Daugaard (Høreforeningens Ungdomsudvalg) stiller op til valg som næstformand.
Der er afstemning: 17 stemmer for ud af 18 mulige. Signe er valgt til næstformand.
Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer:
Seks kandidater:
Maria Holm Jensen (Høreforeningens Ungdomsudvalg)
Oliver Larsen (Vi går foran)
Sigrid Netteberg (Vi går foran)
Louise Rasmussen (MUG)
Trine Skærbæk (Hovedtropperne)
Rasmus Lund Sørensen (SPU)
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Der er afstemning:
Oliver Larsen (Vi går foran) vælges ind for 2 år med 18 stemmer ud af 18 mulige
Maria Holm Jensen (Høreforeningens Ungdomsudvalg) vælges ind for 2 år med 17 stemmer ud af 18 mulige
Sigrid Netteberg (Vi går foran) vælges ind for 2 år med 16 stemmer ud af 18 mulige
Louise Rasmussen (MUG) vælges ind for 1 år med 13 stemmer ud af 18 mulige
Trine Skærbæk (Hovedtropperne) vælges ind for 1 år med 12 stemmer ud af 18 mulige
Rasmus Lund Sørensen (SPU) vælges ikke ind med 5 stemmer ud af 18 mulige
Valg til Nordisk Sammenslutning af Unge Med Handicap
Der skal ikke vælges kandidater til den nordiske paraply i år, idet Isabella og Mads (DBSU) sidste år blev
valgt for 2 år.
Spørgsmål fra Lars (ULF): Fortsætter du nu, hvor du rejser meget?
Svar fra Isabella (SUMH): Ja det gør jeg, da jeg er valgt for to år. Derudover passer rejserne til de nordiske
lande godt ind i mit skema.
Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde
Sekretariatet foreslår repræsentantskabsmøde 2014 ligger 4.-6. april 2014. Der er ingen indvendinger,
dermed er datoen fastsat.
Meddelelser
Andreas (DBSU) indstiller til at SUMH sender artikler mm. ind til Ungdomsbladet i bedre tid end de gør nu.
Derudover inviterer DBSU to repræsentanter fra SUMH med til DBSUs landsmøde som afholdes fra 26. til 28.
april.
Lea (UK) gør opmærksom på UKs landsmøde som afholdes fra 26. 29. april.
SUMHS nye formand Mads beder om at mødes med den nye bestyrelse i dette lokale efter frokosten.
Herefter uddeles der gaver til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke har valgt at stille igen. Disse er Rasmus
Storgaard, Osman, Camilla Heide, Tim Hansen og Isabella Leandri-Hansen.
Evt.
Der er ikke nogen der melder ind til dette punkt på dagsordnen.
Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til SUMHs nye formand.
Den nyvalgte formand får ordret til sidst og hæver mødet.
12.00-13.00 Frokost
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