
BESTYRELSESMØDE SUMH 
26.05 2020 – REFERART 

Tidspunkt: 26/05 2020 
 
Mødeleder/Referent: Mads Edelvang-Pejdrup / Ditte Rejnholdt Rudolfsen 
 
Deltagere; Sofie, Mads, Alice, Kristian, Antoniett, Astrid, Rikke, William, Ditte (sekretariat) 
og Karen (sekretariat) 
 
Dagsorden: 
 

Velkomst og check ind v. Mads 

Beslutning om hvem der skal være i hvilke teams + næstformand 
1. Ledelsesteam: Mads & Kristian 
2. MO-team: William, Antoniett, Rikke, (Alice måske) 
3. Politikteam: Astrid, William, Alice, Sofie (Rikke og Antoniett 

måske) 
4. Social/ frivilligteam: Kristian, Nicolai, (William måske) 

 
Bestyrelsen drøftede om teamsene skal have en formand. 
Formanden er tovholder på et teams og samler også inputs fra de 
andre teams, samler inputs til dagsordener m.m.  
 
Ansvarlig for politisk team: Sofie 
Ansvarlig for MO-team: William, (Rikke er stand-in) 
Ansvarlig for Frivillig/ Socialteam: Nicolai 
 
 

Aftaler om opstartsmøder i de fire teams 
Vi laver et flow på sociale medier, hvor man præsenterer sig selv.  

Beslutning om deltagelse på dufs ledelseskursus 
Bestyrelsen godkendte at Mads, Kristian og Sofie tager på DUFS 
ledelseskursus. 

Det centrale handicapråd 
Punktet blev taget af dagsordenen 
 

Drøftelse af hvordan vi skal arbejde med høringer generelt 
Bestyrelsen godkender, at Ditte laver en prioritering af hvad der 
sendes ud. Hvis høringerne falder indenfor et specifikt 
bestyrelsesmedlems vidensområde, vil hun tage direkte kontakt til 
den, som evt. ved noget om det. Evt. kan DH bedes om at have en 



særlig fokus på at sende de ungdomsrelaterede høringer ind med en 
kort opsummering. Ditte går videre med det. 
 

Høring om Vejledning til lov om kompensation til handicappede i 
erhverv (sammen med DDU?) 
Astrid og Antoniett har givet et skrifteligt svar, som Ditte koger 
sammen. Svaret sendes til DDU, som får mulighed for at kommentere 
på det eller svare sammen med SUMH.  
 
 

Kulturministeriet: Pulje ift. Covid19 og ensomhed/ isolation: Skal 
søge noget? Ideer og forslag 
Mads tager puljebeskrivelsen med på SUMH Aktiv-evalueringsmøde.  

 

Status på Karens afløser  
Ditte er i gang med at afsøge mulige kandidater 

MO-mødet i morgen: Dagsorden og jeres rolle 
Deltagere fra bestyrelsen: Sofie, Mads, Alice og William. 
 

Hvem vil med på opstartsmøde med Autisme Ungdom? 
Rikke og William 
 

Check ud 

  


