
REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-

2017 

Deltagere: Sofie, Anders, Ann-Cathrine (AC), Alice, Mads, Nicolaj, Kim (ref.) 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Sofie byder velkommen. Der er ingen kommentarer til dagsordenen, som er godkendt. 

 

2. Check-in 

Der blev checket ind. 

 

3. Fast punkt: Nyt fra teams og udvalg 

Hvert team giver en kort opdatering 

 

Sekretariatet:  

Det går godt på sekretariatet, der er travlt igen efter sommerferien. 

Det går rigtigt godt på det lille nye seksualitetsprojekt. 

Der er snart medarbejderdag og sommerfest for sekretariatet. 

 

MO-teamet: 

Alice og Ann-Cathrine (AC) har delt MO’erne op mellem sig. 

AC har kontaktet alle MO’er – skal mødes med CP-ung, FDDB og LOBPA. Mangler svar fra et par styk-

ker endnu. 

Alice skal mødes med Høreforeningen 

Mads er gået med i arbejdsgruppen for MO-seminaret sammen med Alice og AC 

Der var en runde om, hvilke nye MO’er vi kan tage kontakt til.  



Der var en længere debat om, hvad MO’erne får ud af at være medlemmer af SUMH på baggrund af 

forskellige input, som bestyrelsen har fået.  

Debatten fortsætter på kommende bestyrelsesmøde.  

 

Frivilligteamet: 

Er i gang med at opdatere listen over frivillige, da det er længe siden den er blevet opdateret. 

Har kontaktet frivillige i Jylland, som måske også kan være interesserede i SUMH-aktivs udvalg i Århus. 

 

Politikteamet: 

Er i gang med at afklare mærkesager.  

Har brug for yderligere oplysninger fra studievejledere i forhold til at afklare potentiale for mærkesag. Der 

har været sommerferielukket rundt omkring. 

Foreløbige tanker ift. mærkesager:  

Flexjob: Normalt søger man flexjob når man er færdig med uddannelse, hvilket tager ca. 6 måneder. På 

den måde bliver man 6 måneder forsinket. Man skal kunne starte flexjob-afklaring under uddannelsen, 

så der ikke er ventetid. 

Professionsbachelor: Der er obligatoriske praktikforløb på 37 t./uge. Man kan ikke tage flexpraktik på 

f.eks. 25 timer, selv hvis man ved det kun er det man kan arbejde bagefter. Så er der flere der falder fra. 

Politikteamet går videre med arbejdet med de potentielle mærkesager. 

Derudover er der startet en tværpolitisk gruppe op (på tværs af MO’erne) med Sigrid, Cæcilie fra CP-

Ung, Rasmus Madsen fra Dysleksi Ungdom og Sofie. Formålet er at hver forening kan starte de samme 

mærkesager op, og få mere pondus politisk ved at stå sammen.  

 

4. Drøftelse ift. ulandsudvalg 

1: Kan man få dispensation fra 2-års reglen (man kan kun være i udvalget i 2 år): 

SUMHs bestyrelse er blevet kontaktet af ulandsudvalget, som gerne vil fortsætte mere end 2 år, da der 

stadig er mange løse ender, som vil være gode at følge til dørs. De vil også rekruttere flere frivillige til 

udvalget. 

Skal vi give dispensation fra 2-års reglen?  

Beslutning: Efter drøftelse kom bestyrelsen frem til, at der ikke kan gives dispensation fra 2-års reglen.  

 



Der er et medlem af ulandsudvalget, der er stoppet før den 2-årige valgperiode udløber. Ulandsudvalget 

ønsker at tilføje et nyt medlem til udvalget udenfor valgperioden, så udvalget igen er fuldtalligt. 

Ulandsudvalget rekrutterer potentielle kandidater til den ledige plads. 

Når kandidaterne er fundet, er det én fra u-landsudvalget og én fra bestyrelsen, der udgør udvælgelses-

udvalg og vælger kandidaten. 

Hvis tilføjelsen til udvalget sker inden ½ år før der er ordinært valg til u-landsudvalget, kan personen fort-

sætte i den kommende to-årige periode uden at stille op til valg igen. Dvs. at hvis man fx vælges ind 

(grundet at et andet medlem er gået ud af udvalget) 4 måneder før, at der er valg til udvalget, kan man 

sidde i 4 måneder + de 2 år. 

På bestyrelsesmødet i januar skal det nye udvalg vælges på baggrund af opslag og ansøgninger. 

 

2: Hvem skal sidde i Udviklingsstrategisk Forum (USF) i DH? 

Tidligere har Fie siddet i udvalget, men hun er ikke i bestyrelsen længere. Hvem skal sidde i udvalget 

nu?  

Nina: Mit forslag er, at det er en fra ulandsudvalget, da de har fingeren på pulsen. 

Alice + andre: Meget gerne en fra ulandsudvalget. 

Beslutning: Alle er enige. Ulandsudvalget finder selv en repræsentant. 

 

 

5. Fast punkt: Status på nuværende projekter 

Bestyrelsen har ingen kommentarer 

 

6. Budgetopfølgning + evt. revision af budget (MO-seminar og midler fra Roskilde Festival 

(samt drøftelse af brug)) 

Budget bliver fremlagt af Nina. 

Der er lidt overskud på indtægter, særligt pga. midler fra Roskildefestival. 

Der er brugt flere midler på bestyrelsesmøder end budgetteret. Der er ikke så meget at gøre ved det, 

pga. primært hotelomkostninger og lokaleleje i huset. Hvis der er mulighed for at overnatte hos andre i 

forbindelse med møder, vil det være en stor hjælp. 

Vi har gået lidt over budget på aktivitetsposter. 



Der er overskud på administration, primært pga. nedsat husleje, da vi ikke optager så mange pladser i 

huset. 

Alt i alt: Der er brugt ca. 50.000 kr. mindre end budgetteret, hvilket er godt. 

 

Drøftelse: Hvad er budget for MO-seminar: 

Efter drøftelse kommer bestyrelsen frem til et budget på 13.000 kr. for MO-seminar. Hvis det viser sig, at 

der er stor interesse fra MO’erne for at deltage, må det tages op i bestyrelsesgruppen, hvis det ser ud 

som om budgettet er ved at blive overskredet. 

MO-teamet holder øje med budgettet og orienterer bestyrelsen om afvigelser. 

 

Overnatning ved MO-møder: 

AC: Er der mulighed for overnatning, hvis der er flere MO-møder flere dage i træk? Det er billigere end at 

køre frem og tilbage. 

Mads: Det giver god mening. 

Nina: Det kan lægges under bestyrelsesteams i budgettet. 

Alle er enige. 

 

Roskilde-festival: 

Hvad skal vi bruge 25.000 fra Roskilde festival til?  

Efter drøftelse kommer bestyrelsen frem til, at der kan bruges midler på:  

- SUMH t-shirts og roll-ups. (Ca. 5.000 kr.) 

- Deltagelse i folkemødet på Bornholm 2018 (Ca. 5.000-7.000 kr) 

- Politiske aktiviteter (grafisk materiale i forbindelse med mærkesager) (10.000 kr.) 

 

7. Reviderede økonomiske retningslinjer 

De reviderede økonomiske retningslinjer godkendes. 

 

8. Oplæg om SUMHs seksualitetsarbejde og nye seksualitetsprojekt 

Kim fra sekretariatet præsenterer SUMHs indsatser på seksualitetsområdet siden 2010. 

 



9. Fast punkt: Projekter, samarbejder og konsulentydelser undervejs 

Nyt projekt: Boost af SUMH aktiv. Der er kommet penge fra Socialstyrelsen til at styrke SUMHs aktivite-

ter rundt omkring i landet. Frivilligteamet og Karen fra Sekretariatet er på projektet. 

 

10. Pitch: ungemedhandicap.dk 

Hvad synes bestyrelsen om projektet ungemedhandicap.dk?  

Projektidéen kommer fra Jakob Nossel, der også står bag Stomiguiden.dk. Projektet ligger lidt op ad 

stomiguiden.dk 

Det skal være en informationsportal, som handler om overgangen fra barn til voksen, når man har et 

handicap. 

Efter drøftelse kommer bestyrelsen frem til, at det er et spændende projekt, som SUMH godt kan under-

søge nærmere med henblik på at gå ind i. Der er opbakning til at søge til den indledende fase, hvor alle 

detaljer kan blive talt igennem og der laves en mock-up af hjemmesiden. 

 

11. Oplæg fra Ungdomslederne 

Ungdomslederne var forbi og lave oplæg om deres oplevelser i Uganda 

 

12. Orientering ift. Nordisk seminar 14.-15. oktober 

SUMH er vært for Nordisk seminar for ungdomshandicaporganisationer i norden den 14.-15.oktober. 

Temaet er medborgerskab og inddragelse. Hver organisation har et punkt på programmet. Sofie og Nina 

deltager. 

Der skal findes en deltager mere. 

Mads: Det kunne være spændende med en aktiv frivillig uden for bestyrelsen. 

Sofie og Nina leder efter en anden, evt. i SUMH’er gruppen. 

 

13. Workshop med idégenerering: Handicap og seksualitet 

Nina og Kim leder en proces med idégenerering om hvad SUMH skal fokusere på inden for seksualitets-

området fremover.  

Den indledende brainstorm ledte frem til følgende overordnede temaer, som drøftedes i to grupper: 

- Teen-love (særligt fokus på teenagere med handicap, da det er en vigtig og svær periode i livet) 



- Kærester og samliv (hvilke særlige udfordringer er der for unge med handicap i forhold til at få el-

ler have en kæreste?) 

Nina og Kim arbejder videre med inputsene med henblik på evt. ny indsats eller projekt. 

  

14. Evt.  

Rådet for ungdomsuddannelser søger deltagere. DH kan indstille en person, som kan komme fra SUMH. 

Møderne ligger i dagtimerne i hverdagene. Man får en del brugbar viden om uddannelsessystemet ved 

at sidde i rådet. 

Der er ingen fra bestyrelsen der ønsker at sidde i rådet. 

Nina skriver på facebookgruppen og hører Frederik, Sofie og Mette om de er interesserede. 

 

AC: Forslag om, at brainstorm og idéudvikling ligger tidligere på dagen, da det er tungt. 

Det er vigtigt, at pauserne bliver overholdt. 

 

Anders er blevet headhuntet til et projekt med Bevica-fonden om udvikling af tilgængelige løsninger til 

festivaler. Han ved mere i oktober. 

 

15. Check-ud 

 

Alle checker ud. 


