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REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I SUMH 

6.-7. APRIL 2018  

 
1. Velkomst  

2. Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere   

3. Godkendelse af dagsorden  

4. Opfølgning på referat fra sidste år   

5. Vedtagelse af forretningsorden for mødet    

6. Formandens beretning  

7. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning 2017 

8. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2017 

9. Workshop om økonomisk bæredygtighed i SUMH  

10. Udviklingsplan 2018 

11. Budget og kontingent 2018  

12. Speeddating blandt medlemsorganisationer og frivillige  

13. Behandling af forslag og ændringsforslag  

14. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse  

15. Præsentation af kandidater  

16. Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer  

17. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde  

18. Meddelelser  

19. Evt.  

 

1. Velkomst  

Formanden Sofie Monggard Christensen bød velkommen, og der blev givet en række praktiske 

informationer. 

 

2. Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere  

Bestyrelsen foreslog Martin Thing som dirigent. Martin blev valgt med applaus. 

Bestyrelsen foreslog Lisa Bruun Hebbelstrup som referent. Lisa blev valgt med applaus. 

Niels Vogensen og Nicolai Møller blev valgt som stemmetællere med applaus. 

  

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med applaus. 
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4. Opfølgning på referat fra sidste år  

Der var ingen kommentarer til referatet fra 2017, som blev godkendt med applaus.  

 

5. Vedtagelse af forretningsorden for mødet 

Der var ingen kommentarer til forretningsordenen, som blev godkendt med applaus. 

Dirigenten orienterede om mulighed for at stille op til bestyrelsen og at komme med 

ændringsforslag til stillede forslag (deadline lørdag kl. 12.45). 

 

6. Formandens beretning 

Sofie Monggaard Christensen fortalte om det seneste år i SUMH. Efter sidste års rep.møde blev 

der startet med en bestyrelsesweekend for den nye bestyrelse og nedsat 

medlemsorganisationsteam (MO-team), frivilligteam og politikteam. 

MO-teamet har bl.a. arbejdet for at finde nye MO’er.  

Frivilligteamet har afholdt flere aktiviteter, bl.a. den årlige frivilligdag, og de har haft fokus på at 

rekruttere frivillige. 

Sofie og Nina har talt med politikere om en række af SUMHs mærkesager, bl.a. seksualitet. Det 

har resulteret i, at der er blevet afsat SATS-puljemidler på området, som SUMH kan søge.  

Desuden stod politikteamet for en minikampagne op til kommunalvalget med fokus på, hvordan 

valget kunne blive mere tilgængeligt. 

Repræsentanter fra SUMHs bestyrelse deltog i Folkemødet på Bornholm. 

 

Spørgsmål:  

- Rasmus Ib Madsen, Dysleksi Ungdom: Hvilke projekter har SUMH gang i? Svar: Der har 

været projekt ’Alle med’, der sluttede i sommers, med oplæg og lege omkring inklusion i 

folkeskolen. Desuden projekt ’Fælles om Fritiden’ om inklusion i fritidslivet, hvor der er 

frivillige inklusionsambassadører tilknyttet. Endeligt har der været et seksualitetsprojekt 

med fokus på unge med multiple funktionsnedsættelser. Der er lige søgt midler til et 

friluftsprojekt, der hedder ’Outsider’. 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2017 

Sekretariatsleder Nina Cheesman Pallesen gennemgik årsregnskabet 2017 og forklarede bl.a. 

afvigelser mellem budget og regnskab. 

Det samlede overskud er på 90.711 kr. (der var budgetteret med underskud på -153.730 kr.). Det 

skyldes bl.a. flere tips-og lottomidler og større konsulent- og kursusvirksomhed end beregnet samt 

en reduktion i husleje og driftsomkostninger.   

Bestyrelsen foreslog, at overskuddet overføres til egenkapitalen.  
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Nina fortalte desuden, at der er kommet medlemstal fra alle 12 MO’er, og det samlede medlemstal 

er nu 4205 medlemmer. 

Afstemning: Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

8. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning 2017 

Politikteam v. Sofie Monggaard Christensen: Sofie fortalte, at teamet har arbejdet videre med 

politikpapirerne. Der er blevet efterspurgt inputs til en mærkesag hos MO’erne, hvor der kun er 

kommet en tilbagemelding. Sofie opfordrede MO’erne til i højere grad at engagere sig i udviklingen 

af SUMHS mærkesager.  

Der var planer om at lave en tværpolitisk gruppe blandt MO’erne med fokus på bl.a. lobbyarbejde. 

Denne platform er ikke blevet til noget pga. travlhed, men håbet er, at det kan komme op at køre. 

Planen er at holde kurser, der skal gøre MO’erne bedre til lobbyarbejde.   

Et tiltag under opstart er, at MO’erne bliver inviteret til et arrangement, hvor de kan fremlægge en 

mærkesag for en eller flere politikerne. En række politikere har allerede sagt ja til at medvirke.   

SUMH har sat fokus på sin mærkesag omkring seksualitet over for en række politikere, bl.a. fra 

Alternativet, ifm. SATSpulje-forhandlingerne i efteråret 2017. Som følge heraf er der blevet udstedt 

en pulje på flere millioner på seksualitetsområdet, som SUMH kan søge.  

 

MO-team v. Mads Brix Baulund: MO-teamet har været på besøg hos 4 MO’er i 2017 og tilstræber 

at besøge flere i 2018. Mads opfordrede MO’erne til at holde SUMH opdateret med, hvem der er 

kontaktperson, da det vil lette kommunikationen.  

Ift. potentielle nye MO’er har teamet også haft fokus på at få ungdomsarbejde i organisationer, 

hvor der ikke er det i forvejen.  

Det planlagte MO-seminar i oktober blev aflyst og rykket til januar, hvor 4 MO’er deltog. Her blev 

foreslået en netværksgruppe for MO’erne med 2-3 møder om året, men det var der ikke stemning 

for, bl.a. for MO’erne har travlt med egne arrangementer, og det kan også være et spørgsmål om 

økonomi. Til gengæld kommer der en Facebook-gruppe for MO’erne.  

Mads opfordrede MO’erne til at kontakte SUMH for at få rådgivning om relevante emner. Det kan 

fx være omkring at kommunikere politisk.  

 

Frivilligteam v. Mette Matzen: Frivilligteamet har brugt en del energi på SUMH Aktiv, der både har 

udvalg i Kbh og Aarhus. De engagerede frivillige har både afholdt sociale og faglige 

arrangementer.  

Ulandsudvalget, der består af fire frivillige, har arbejdet strategisk med det internationale arbejde. 

Frivilligteamet har stået for en række arrangementer, bl.a. et kompetencekursus hvor man kunne 

få redskaber til at blive rollemodel og fortælle sin historie på en god og spændende måde. Der er 

også blevet afholdt frivilligdag som en udklædningsfest, hvor der blev uddelt de traditionsrige 

frivilligpriser. 
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Teamet har også brugt tid på at opdatere listen over frivillige og er stadig i proces med dette.  

 

Projekter v. Nina Cheesman Pallesen: I det forgange år er der i alt blevet søgt midler til 12 

projekter inden for overskriften: Det gode hverdagsliv for unge med funktionsnedsættelser. 

Projektet Fælles om Fritiden løber til slutningen af 2018 

Der er et større projekt på ca. 3 år i Uganda. 

SUMH Aktiv er blevet styrket i København og startet i Aarhus. 

Projektet Leaving no one behind handler om at være ung med handicap i et uland. 

Nina henviste til årsberetningen 2017 for nærmere info om projekter. 

 

INDDRAGELSE: I forhold til opfølgning på målet om at inddrage unge med handicap i SUMHs 

projekter, er der bl.a. blevet afholdt to idéudviklingsworkshop på bestyrelsesmøder med henblik på 

at skabe nye projekter.  

I udviklingen af friluftsprojektet Outsider, som der er søgt midler til, blev der afholdt en 

samskabelsesworkshop med MO’er, frivillige, m.fl. 

Desuden har der været frivillige i Uganda, hvor SUMH bl.a. har været involveret i 

oplysningsprojektet ’De ukuelige’. 

I projekt Fælles om Fritiden er der frivillige involveret som inklusionsambassadører. 

Der har været mere fokus på det politiske i udviklingen af projekter.  

 

SAMARBEJDE: SUMH samarbejder i høj grad med andre organisationer såsom med Dansk 

Ungdoms Fællesråd, Danske Handicaporganisationer, Social Digital og Ungdomsbureaet. SUMH 

bliver tit kontaktet for at give input, når andre organisationer har aktiviteter og projekter, der er 

relevante for unge med handicap. 

 

KONSULENTYDELSER: Der er fokus på konsulentydelser som indtægtskilde til SUMH, fx hvor 

medarbejdere eller frivillige holder workshops for andre organisationer. Der er udarbejdet et 

katalog over konsulentydelser, som snart bliver synliggjort på hjemmesiden og andre relevante 

steder. 

PROJEKTTEMA: Det var planlagt at lave et nyt projekttema hvert år, men bestyrelsen foreslår at 

droppe dette og i stedet generelt arbejde ud fra SUMHs stærke vision.  

 

Spørgsmål og kommentarer: 

- Jeannette Henriksen, FNUG: Kan SUMH som medlemsservice rådgive om, hvordan man 

kan tiltrække flere medlemmer til sin MO? Svar: Det er bestemt en mulighed.   

 

- Niels Vogensen, frivillig: God idé med politiske møder for MO’erne, etablering af SUMH 

Aktiv i Aarhus og opdatering af frivilliglisten.  
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- Jens Chr. Sørensen, DBSU: Er der nogle projekter i SUMH om digital tilgængelighed? Fx til 

folketingsvalg. Svar: SUMH er ved at søge penge til et projekt ift. at klæde unge med 

kognitive vanskeligheder på til at begå sig online. Men det er bestemt en god idé at arbejde 

videre med emnet digital tilgængelighed. 

 

- Niels Vogensen, frivillig: SUMH kunne lave en kampagne for at sætte fokus på 

transportmulighederne med et ledsagerkort.  

 

Afstemning: Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 

 

9. Workshop om økonomisk bæredygtighed i SUMH  

Mads Brix Baulund og Nina Cheesman Pallesen stod for workshoppen, der havde til formål at finde 

idéer til, hvordan SUMH kan få en mere bæredygtig økonomi, herunder flere faste indtægter hvor 

afhængigheden af projekter ikke er så stor.   

 

STRATEGISKE OVERVEJELSER 

Der har været en proces på sekretariatet for at kortlægge kompetencer med henblik på 

konsulentvirksomhed. Resultaterne er snart klar til hjemmesiden. Der er også mulighed for, at 

SUMH kan udvikle og udbyde egne kurser for andre organisationer.  

For at få mere faste indtægter, kan der søges små fonde til drift (husleje, løn, mv.). Dog kræver 

dette et stort rugbrødsarbejde.  

Donationer og sponsorater. Fx mulighed for at donere penge via hjemmesiden. Det kan være et 

engangsbeløb eller fast støtte. Det kan også være andet end penge, fx hvis en virksomhed har et 

produkt, man kan bruge. 

Fokus for workshoppen var på indtægtskilderne: Kursus- og konsulentvirksomhed samt donationer 

og sponsorater.  

 

GRUPPEARBEJDE OMKRING KURSUS- OG KONSULENTVIRKSOMHED 

Deltagerne blev opdelt i to grupper. Den første gruppe fik spørgsmålene:  

 Hvilke kurser kunne være interessante at afholde? Hvilke emner og hvilke oplægsholdere? 

Hvem er målgruppen?  

 Hvilke kurser udbydes om 5 år?  

 

GRUPPEARBEJDE OMKRING SPONSORATER OG DONATIONER 

Sponsorater kommer typisk fra en virksomhed, er tidsbegrænset og kræver reklame eller anden 

modydelse. Her er det bl.a. værd at være opmærksom på virksomhederes CSR-strategi omkring at 

være socialt ansvarlige.  

En donation kan fx være et testamente eller et fast månedligt beløb, typisk fra privatpersoner.  

 

 



6 

 

I workshopdelen skulle den ene af de to grupper snakke om:  

 Hvad er det SUMH skal brande sig på? Hvad gør det attraktivt at sponsorere / donerere til 

SUMH igen? 

 Hvad kan SUMH give igen (især ift. sponsorater)? 

 

FREMLÆGGELSE AF IDÉER 

Donationer og sponsorater: 

- En modydelse til en sponsor kan være viden om tilgængelighed, fx for byggefirma. 

- Virksomhedens navn kan fremgå på SUMHs hjemmeside. 

- Komme med personlige historier, der viser, hvad pengene går til. Fx hvad en donation på 

1000 kr. kan udrette for en eller flere personer. 

- Hvis man donerer fast til SUMH, vil det være godt at sende takkebrev, hvor der også er en 

personlig historie. 

- Prikke udvalgte virksomheder på skulderen frem for at skyde med spredehagl. 

- Hvis en virksomhed donerer/sponsorerer, kan de får lov at bruge SUMH i deres egen 

reklame som et led i virksomhedens CSR strategi. 

- Lave et velgørenhedsløb i samarbejde med andre handicaporganisationer.  

 

Kursusvirksomhed: 

- Lave arrangementer, der skal matche SUMH’ere med private arbejdsgivere. Klæde unge 

med handicap på til arbejdslivet og tilbyde virksomheder hjælp til at rekruttere dem.  

- Fokus på rådgivning omkring tilgængelighed på tværs af handicaps, fx både nedsat syn og 

kørestolsbrug. Virksomheder kunne blive ”SUMH approved” for at have god tilgængelighed. 

- Inklusion af unge med handicap på erhvervsuddannelser – og generelt 

ungdomsuddannelser. Rådgivning til både uddannelsessteder og de unge 

- Lave kurser for forældre til børn med handicap. Her har SUMH allerede erfaring med 

konsulentydelser for Århus Kommune. 

- Kurser for sagsbehandlere på handicapområdet.   

- Kurser med fokus på frigørelse fra forældre.  

 

10. Udviklingsplan 2018 

Politik-team v. Sofie Monggaard Christensen: Der skal arbejdes for større inddragelse af MO’er i 

det politiske arbejde, og at vi i SUMH generelt bliver mere aktive politisk. Det skal gøres gennem 

politikermøder for MO’er samt løbende kampagnegrupper med repræsentanter for MO’er, der i en 

tidsbegrænset periode sætter fokus på en mærkesag.  

 

MO-team v. Alice Bossing: Målene er at få 2 nye MO’er årligt, at have løbende dialog med MO’er 

og besøge dem alle mindst en gang om året, fx deltage på deres generalforsamling. Hver MO har 

en kontaktperson i MO-teamet, og der bliver givet besked, når der sker ændringer i dette. Det er 

planen at afholde to fyraftensmøder for MO’er i 2018 (tema ikke fastlagt endnu) - et på Sjælland og 

et i Jylland. 
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Frivilligteam v. Frederik Walter Olsen: Mål er, at SUMH Aktiv fortsætter, og at der afholdes mindst 

3 arrangementer i hver by. Desuden er planen at afholde kompetencekursus for frivillige (hvis der 

er råd til det) samt frivilligdag m. frivilligpriser. Der er ved at blive lavet en kompetencebog for at 

give overblik over de frivillige. Stadig fokus på at inddrage frivillige i projekter. 

 

Projekter v. Nina Cheesman Pallesen: Fokus på at inddrage frivillige i projekter, bl.a. gennem 

samskabelsesworkshops. Det politiske skal tænkes mere ind i starten i udviklingen af projekter, 

såsom hvad det kan føre til af mærkesager. SUMH vil fortsætte med at samarbejde med andre 

organisationer, og konsulentydelserne skal videreudvikles.  

Spørgsmål og kommentarer: 

- Rasmus Ib Madsen, Dysleksi Ungdom: Hvordan bliver mærkesager udvalgt? Svar: 

Bestyrelse har idéer, men vil meget gerne have MO’erne på banen, så det kan være 

mærkesager, som flest mulige finder relevante. Det skal være en sag, der mindst berører 2 

handicapgrupper.  

 

- Jette Tastesen, ULF Ungdom: Bliver fyraftensmøderne afholdt i Høje Taastrup og Aarhus? 

Svar: Intentionen er, at det skal være begge steder.  

 

- Rikke Sørensen, ULF Ungdom: Foreslår at fyraftensmøder bliver afholdt sidst på 

eftermiddagen, så man også kan være med, hvis man har en del transporttid. Fra kl. 18 af. 

Svar: Glimrende idé. 

 

- Simon Toftgaard, Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe: Hvorfor er frivillighed i fokus? Er 

det for at styrke det sociale eller er der et politisk fokus? Svar: Frivillighed betyder noget for 

det sociale, men også vigtigt at udvikle den enkelte frivillige. Fokus er at bringe unge med 

handicap i spil, så de som frivillige bl.a. kan være fortalere for projekter og tiltag. 

 

- Kristina Elrum, Dysleksi Ungdom: Man kunne lave livestream fra arrangementer for dem, 

der ikke har mulighed for at komme. Eller optage på anden vis. Svar: God idé. 

 

- Niels Vogensen, frivillig: Hvis der fx var et arrangement i Høje Taastrup, kunne man samles 

i Århus for at se livestream sammen for også at have fokus på det sociale. Svar: God idé. 

 

- Rie Rasmussen, Ungdomskredsen: Synes det er vigtigt at man også kan livestreame 

hjemmefra. Svar: Det vil kunne lade sig gøre med, at man både kan se det hjemmefra og 

samles, hvis man har lyst til det. Der er risiko for noget teknisk bøvl de første gange, men 

det er en god ide. 

 

- Niels Vogensen, frivillig: Husk også at medtænke fynboerne, når der laves arrangementer. 

  

- Simon Toftgaard, Muskelsvindfondes Ungdomsgruppe: Teknisk kræver det ikke meget at 

livestreame. Har selv stået for det. Stiller sig gerne til rådighed med sin erfaring.  
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- Rikke Sørensen, ULF Ungdom: Det kunne være rart, hvis der blev afholdt en weekend, 

hvor det sociale er i fokus frem for en tung dagsorden. Svar: SUMH Aktiv laver 

arrangementer med socialt fokus. De sociale arrangementer er vigtige. Frivilligteamet vil 

have fokus på det. Dog økonomiske begrænsninger ift. dække transport og overnatning. 

 

- Anders Fransson, FDDB: Bakker op om livestream og tilbyder sin hjælp ift. at lave god lyd, 

så også dem, der har hørehandicap kan få glæde af det.  

 

Afstemning: Udviklingsplan enstemmigt godkendt. 

 

11. Budget og kontingent 2018 

BUDGET 

Nina Cheesman Pallesen gennemgik budgettet for 2018 med det reviderede budget for 2017 til 

sammenligning.  

Der budgetteres med et underskud på -329.975,97 kr. Nina mindede om, at det er worst case 

scenario, og i 2017 var der overskud på omkring 90.000 kr. selv om der var budgetteret med 

underskud på ca. 150.000 kr.  

 

Spørgsmål og kommentarer: 

- Rasmus Ib Madsen, Dysleksi Ungdom: Hvorfor er der ikke afsat penge til politiske 

kampagner? Svar: Politisk kampagne behøver ikke at koste noget, fx lobbyarbejde. Der er 

ikke tænkt i en klassisk kampagne med informationsmaterialer mv. 

 

- Anders Jantzen, Scleroseforeningens Ungeudvalg: Vil gerne have, at MO’erne bliver 

orienteret omkring kampagnearbejdet. Svar: Der vil blive orienteret på mail, Facebook, mv.  

 

- Niels Vogensen, frivillig: Hvorfor skal telefonposten stige, når antallet af medarbejdere 

falder? Svar: Der er kommet nyt teleselskab, vi kan ikke selv bestemme. Det kan være, at 

den kommer ned.  

Afstemning: Budgettet blev vedtaget enstemmigt 

 

KONTINGENT 

Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingentet på 1700 kr. 

Afstemning: Kontingent blev vedtaget enstemmigt 
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12. Speeddating blandt medlemsorganisationer og frivillige  

Frederik Walter Olsen og Lisa Bruun Hebbelstrup var værter ved speeddating, hvor MO’erne og de 

frivillige i hver sit lokale fik mulighed for at netværke på kryds og tværs.  

Der var 4 runder á 10 minutter, hvor man snakkede sammen to og to. 

Til sidst blev der lanceret en ny Facebook-gruppe for MO’erne. 

 

13. Behandling af forslag og ændringsforslag 

Forslag til vedtægtsændring vedr. kontingentbetaling (Bilag 10a) 

Ann-Cathrine Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag om, at kontingentbetaling skal falde senest 2 

uger efter rep.mødet.  

Jeanette Henriksen, FNUG, stillede ændringsforslag 10a1 om, at det i stedet skal være senest 4 

uger efter rep.mødet. Det skyldes, at i FNUG skal en betaling gennem flere led, bl.a. frivillige, så 

de er ikke sikre på at kunne nå det inden for 2 uger. 

Spørgsmål 

- Rikke Sørensen, ULF Ungdom: Hvordan har betaling før foregået? Svar: I praksis har det 

været efter rep.mødet. 

Motivationer for ændringsforslaget:  

- Anders, FDDB: Bakker op om 4 uger, da FDDB også skal igennem flere led for at betale. 

Ingen ønskede at motivere imod ændringsforslaget.  

Afstemning: Forslag 10a1 blev enstemmigt vedtaget 

 

Forslag til vedtægtsændring vedr. forslag (Bilag 10b) 

Mette Matzen fremlagde bestyrelsens forslag om, at forslag til rep.mødet senest skal stilles 3 uger 

før afholdelse. 

Ingen ønskede at motivere for eller imod forslaget. 

Afstemning: Forslag 10b blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag til vedtægtsændring vedr. fremsendelse af dagsorden og bilag (Bilag 10c) 

Anders Berenth fremlagde bestyrelsens forslag om, at dagsorden og bilag til rep.mødet skal 

sendes til deltagerne senest 2 uger før afholdelse. 

Ingen ønskede at motivere for eller imod forslaget. 
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Afstemning: Forslag 10c blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag til vedtægtsændring vedr. taleret og stemmeret (Bilag 10d) 

Frederik Walter Olsen fremlagde bestyrelsens forslag om, at klargøre, at alle på rep.mødet har 

taleret, mens kun repræsentanter for MO’er har stemmeret. 

Ingen ønskede at motivere for eller imod forslaget. 

Afstemning: Forslag 10d enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag til vedtægtsændring vedr. ikrafttrædelse af ændringer på repræsentantskabsmødet 

(Bilag 10e) 

Alice Bossing fremlagde bestyrelsens forslag om, at vedtagne ændringer på rep.mødet, først bliver 

gældende efter mødets ophør. 

Motivationer for ændringsforslaget:  

- Niels Vogensen, frivillig: Synes det er et godt forslag. 

 

- Rikke Sørensen, ULF Ungdom: Det giver god mening, så man bedre ved, hvad man har at 

forholde sig til, og at der ikke sker store ændringer undervejs i mødet.  

Ingen ønskede at motivere imod ændringsforslaget.  

Afstemning: Forslag 10e blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag til vedtægtsændring vedr. tilføjelse af suppleanter til bestyrelsen (Bilag 10f) 

Mads Brix Bauland fremlagde bestyrelsens forslag om, at der tilføjes to suppleanter til bestyrelsen.  

Spørgsmål: 

- Rasmus Ib Madsen, Dysleksi Ungdom: Hvorfor er det irrelevant hvilken 

medlemsorganisation, som suppleanterne kommer fra? (jf. Paragraf  7, stk. 3b). Svar: Den 

måde man vælger suppleanter på, har ikke indflydelse på valg af bestyrelsen. Som 

udgangspunkt 2 fra samme MO i bestyrelsen. Der kan gives dispensation for, at der er 3 i 

bestyrelsen fra samme MO, hvis en af dem er en suppleant, der bliver kaldt ind. 

 

- Rikke Sørensen, ULF Ungdom: Er der motivation for at være suppleant, hvis man nu ikke 

bliver kaldt ind i bestyrelsen? Svar: Det er op til den enkelte. Det er ikke tænkt som en post, 

der skal være sjov, men hvor man kan snuse til bestyrelsesarbejdet.  

 

- Niels Vogensen, frivillig: Overtager man valgperioden for det bestyrelsesmedlem, man evt. 

erstatter, eller er det en fast 1-årig periode som suppleant? (jf. Paragraf 7, stk. 3c). Svar: 

Man bliver valgt for 1 år som suppleant. Hvis man erstatter et bestyrelsesmedlem, når der 



11 

 

er valg, kan man søge om at blive genvalgt som suppleant, hvis bestyrelsespladsen 

forbliver ledig.  

- Nicolai Møller, frivillig: Kan man blive valgt som suppleant, hvis man ikke er fra en MO? 

Mads: Ja, det kan man. 

 

- Rikke Sørensen, ULF Ungdom: Hvad sker der, når et fraværende bestyrelsesmedlem 

kommer tilbage? Svar: Så er suppleanten ude og deltager ikke længere på 

bestyrelsesmøder, mm. 

  

- Jens Chr. Sørensen, DBSU: Får suppleanter lov til at deltage i bestyrelsesmøder? Svar: 

Suppleanter er ikke med til bestyrelsesmøder, medmindre de indkaldes som aktive. Det er i 

høj grad et spørgsmål om økonomi. 

Motivationer for ændringsforslaget:  

- Michala Pedersen, frivillig: Bakker op om, at der skal være suppleanter, da det bliver ekstra 

arbejde for bestyrelsesmedlemmer, hvis nogen er væk. Det kan også gå ud over de 

frivillige. 

 

- Niels Vogensen, frivillig: Bakker også op om forslaget. 

Ingen ønskede at motivere imod ændringsforslaget.  

Afstemning: Forslag 10f blev enstemmigt vedtaget.  

  

14. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse 

Dirigenten opridsede, at der ifølge vedtægterne er 8 pladser i bestyrelsen. Der skulle være valg til 

næstformand (2-årig periode) samt tre 2-årige bestyrelsesposter og to 1-årige bestyrelsesposter. 

 

15. Præsentation af kandidater 

Dirigenten introducerede til valgproceduren.  

NÆSTFORMAND 

Frederik Walter Olsen, der stillede op som næstformand, forklarede om sin motivation herfor. Han 

vil bl.a. gerne sikre kontinuitet i SUMH ved at fortsætte som næstformand. 

Spørgsmål: 

- Mads Knudsen, Ungdomskredsen: Hvorfor skal det være hemmelig afstemning? Svar: 

Sådan er det ved personvalg ifølge vedtægterne.  

 

- Rie Rasmussen, Ungdomskredsen: Hvad sker der, hvis alle stemmer blankt? Svar: Så vil 

bestyrelsen selv skulle vælge næstformand. 
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ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER 

Astrid Siemens Lorenzen: Astrid på 18 år fortalte bl.a. at hun går på gymnasiet i Sønderborg og er 

interesseret i politiske emner som rettigheder, inklusion og tilgængelighed. Hun brænder for 

SUMHs vision og går 100 % ind til enhver opgave. Astrid har CP og er aktiv i Spastikerforeningen. 

Antoniett Vebel Pharao: Antoniett var ikke til stede på rep.mødet, men havde sendt en video, hvor 

hun fortalte om sin motivation for at blive bestyrelsesmedlem. 29-årige Antoniett har bl.a. været 

aktiv i SUMH i projektet Alle med. Hun er også aktiv i Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe.  

Kristina Elrum: Kristina på 24 år har dysleksi og synes, at det er vigtigt, at der også er usynlige 

handicap repræsenteret i bestyrelsen. Hun vil gerne bruge sine evner inden for sociale medier og 

marketing i SUMH. 

Mads Edelvang-Pejrup: Mads på 24 år har rygmarvsbrok og vil gerne være en del af SUMHs 

stærke fællesskab. Det er vigtigt for ham at gøre op med fordomme omkring handicap, og han går 

bl.a. op i bedre tilgængelighed i kulturlivet.  

Marie Holm Laursen: Marie er 21 år og er ved at tage HF. Hun har medfødt knogleskørhed og har 

en blog og holder foredrag under titlen Rullemarie. I bestyrelsesarbejdet vil hun bl.a. have fokus på 

tilgængelighed.   

Dirigenten påpegede, at de 1-årige poster går til dem, der får mindst stemmer. Hvis der er 

stemmelighed, sørger bestyrelsen selv for at fordele 1-årige og 2-årige poster.  

 

16. Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer  

Valget blev foretaget ved hemmelig afstemning. Resultatet blev: 

- Frederik blev valgt som næstformand. 

- Antoniett og Marie fik 2-årige bestyrelsesposter.  

- Mads fik en 1-årig bestyrelsespost.  

- Kristina og Astrid fik begge bestyrelsesposter. Pga. stemmelighed besluttes det i 

bestyrelsen, hvem af dem, der tager den 1-årige og 2-årige post.  

 

17. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde  

Bestyrelsen foreslog d. 12.-14. april eller d. 26.-28. april 2019. 

Afstemning: 4 stemmer for 12-.14. april, 8 stemmer for 26.-28. april 

Dermed bliver næste rep.møde afholdt d. 26.-28. april 2019 
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18. Meddelelser 

Nina Cheesman Pallesen takkede af som sekretariatsleder. Hun stopper d. 8. juni.  

Den nye sekretariatsleder Ditte Rejnholdt Rudolfsen blev præsenteret. Ditte starter 1. maj. Hun 

kommer fra en stilling i Helsingør Kommune og har bl.a. stor erfaring med fundraising og 

understøttelse af frivilligt socialt arbejde. Ditte har tidligere været aktiv i SUMH som repræsentant 

for FNUG (Foreningen af Unge med Gigt).  

Michala Pedersen, frivillig i ulandsudvalget, fortalte, at de har gang i mange spændende projekter, 

og hun opfordrede til at blive aktiv i udvalget (skriv til ulandsudvalg@sumh.dk). 

Rikke, ULF Ungdom, kom med forslag om, at SUMH fremover kan sætte fokus på ressourceforløb 

som en fælles mærkesag, da det blev klart under speeddating, at det er noget som mange MO’er 

har udfordringer med. 

   

19. Evt. 

Niels Vogensen, frivillig, takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats. 

Dirigent takkede af og opfordrede til at søge sparring hos DUF, hvor han arbejder.  

  

mailto:ulandsudvalg@sumh.dk

