
BESTYRELSESMØDE SUMH 
21.10 2020 – REFERART 
Tidspunkt: Tirsdag den 21/10 2020 kl. 15.30 til kl. 17.00 
Mødeleder/Referent: Mads Edelvang-Pejdrup / Marie My Warborg Larsen 
Deltagere: Antoniett, Nicolai, Kristian, Mads, Astrid, William, Rikke, Ditte og Marie My 
Dagsorden: 

VELKOMST OG CHECK IND V. MADS 
OPFØLGNING FRA SIDSTE MØDE 
Videoproduktion fra mediefirma v. Kristian 
Der er holdt et møde omkring vilkår og gøres os lidt klogere på hvad opgaven indeholder. Kristian og Ditte 
arbejder videre med projektet. 
 
NYT FRA BESTYRELSEN  
 
Politikteam v. politikteam 
Har holdt arbejdsdag med fokus på ungdomsuddannelseskampagnen. Regner med at kampagnen kan 
blive lanceret i november. Der er sendt en mail omkring B99 og de har fået et møde med DF, som Astrid 
og William deltager i. Der er aftalt at holde et åbent MO møde omkring handicaptillæg 
 
Frivillig fest v. Kristian  
Der er nogle enkelte der har meldt sig til. Der er lavet en manuskript til reklame filmen for festen. 
 
Åbne Mo møder v. Antoniett og William  
Sidste Mo møde blev aflyst pga. manglende tilmelding. Der er derfor lagt et fokus på synliggøre 
arrangementerne og rekruttering af MO’erne. Næste møde bliver om SUMH generelt og handicaptillæg. 
Derudover skal der vælges temaer for møderne i 2021 
 
Trivsel i bestyrelse under corona v. Rikke  
Vi beslutter at bestyrelsen kan mødes i mindre arbejdsgrupper fysisk. I det nye år ser vi på om nogle af 
bestyrelsesmøde også skal gøres fysisk. 
 
NYT FRA SEKRETARIATET V. DITTE 
Ditte orientere om hvad der er nyt fra sekretariatet. 
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER V. MARIE MY 
Listen bliver gennemgået  
 
INTERNATIONALE HANDICAPDAG 3. DECEMBER 2020 V. RIKKE 
Vi beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe der finder på noget at lave optil og på dagen. 
 
MENNESKERETTIGHEDSALLIANCEN V. RIKKE 
Listen over events bliver gennemgået. 
 
INDSTILLING OG UDVALG V. DITTE 
Vi gennemgår de forskellige muligheder og vælger proces. 
 
FÆLLES NATUR UDFLUGT SUMH OG MO’ER V. RIKKE 
ULF har haft et stort naturprojekt. Derfor tænkte Rikke om SUMH og ULF kunne lave nogle fælles natur 
oplevelser. Der er snak om at planlægge nogle ture i naturfællesskabet. Hvis man vil være med i det kan 
man kontakte nynne@sumh.dk 
 



 
 

SUHM REPRÆSENTANT I TIL DH KØBENHAVN V. DITTE 
Ditte kontakter William med mere information. 
 
LØST OG FAST V. KRISTIAN  

A. Oplæg på Egmont Højskolen om seksualitet og hjælper v. Marie My  
B. Mads orientere om møde om handicap og corona med Astrid Krag, som var meget lydhør og 

efterspurgte konkrete eksempler.  
C. Næste møde er d. 11. november kl.  16-18 

 


