
Referat bestyrelsesmøde 12. maj 2020, kl. 16-18  

Deltagere: Sofie, Mads, Alice, Kristian, Antoniett, Astrid, Rikke, William, Nicolai, Ditte (sekretariat) og 

Karen (sekretariat) 

Dagsorden: 

 Velkommen v. Sofie  

 Præsentationsrunde 

 Motivation for bestyrelsen 

 Meddelelse fra Sofie 

 Beslutning om inddragelse af medlemsorganisationer 

 Unge under Corona-krisen - input til kronik 

Velkommen 

Sofie bød velkommen  

Præsentationsrunde 

Personlig præsentationsrunde med fokus på, hvem bestyrelsen er, hvad de er optaget af i deres dagligdag, 

og hvad der har fået dem engageret i SUMH. 

Motivation i bestyrelsen 

Bestyrelsen drøftede motivation, og bød ind med hvilke faktorer, der motiverer dem og gør dem glade. 

Formålet er at identificere hvor den enkelte får energi,. Sådan at bestyrelsen og sekretariatet bedst kan 

understøtte deres motivation i det frivillige bestyrelsesarbejde. 

Meddelelse fra Sofie: 

Sofie orienterede om, at hun har valgt at stille op som formand for DBSU på deres landsmøde i weekenden. 

Sofie har derfor behov for at trække mig som formand, og næstformand Mads tager konstitueres på 

formandsposten. Sofie kommer til at fortsætte i det politiske team, hvor hun fortsat vil lægge et stort arbejde. 

Bestyrelsen skal tage en proces, hvor de finder ud af, hvem der skal konstitueres som næstformand, ligesom 

de øvrige bestyrelsesteams og rollefordeling skal fastsættes på de kommende bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen blev desuden orienteret om at Mads Brix havde fået job i DH, og derfor ikke kan indgå i 

bestyrelsen alligevel. Derfor indtræder Nicolai som ordinært bestyrelsesmedlem fra dags dato.  

Inddragelse af medlemsorganisationer: 

Bestyrelsen skulle træffe beslutning om styrket indsats for inddragelse af medlemsorganisationerne gennem 

online møder. 

Bestyrelsen drøftede input fra medlemsorganisationerne fra repræsentantskabsmødet, og hvordan formen 

på møderne skal være.  

Beslutning: 

Bestyrelsen vil gerne afholde månedlige online møder til inddragelse af medlemsorganisationerne. MO-

mødet afholdes online via fx zoom. Bestyrelsen melder et tidspunkt ud til MOerne for de første tre gange 



med følgende form og temaer: 2 timer, en gang om måneden. Temaerne er: 1. Det politiske arbejde vedr. 

handicaptillægget, 2. Indflydelse på er nyt projekt på ungdomsuddannelsesområdet, 3: GDPR-

erfaringsdeling/ kursus. Der var også ønske om et fjerde møde med en mere uformel fredagsbar. 

Tidspunkterne fastsættes til den sidste onsdag i måneden: 27. maj, 24. juni, 26. august kl. 17-19. 

Input til kronik: 

Sofie har skrevet en kronik om genåbning ift. børn og unge med handicap generelt, som hun pt arbejder på 

at få udgivet. Hun vil gerne skrive en kronik med fokus på genåbning af job og uddannelse og fortsat 

opmærksomhed på at sikre unge med handicap i risikogruppen. Sofie efterspurgte input far resten af 

bestyrelsen og arbejder videre med bestyrelsens input. 

Ønsker til de kommende bestyrelsesmøder: 

Rikke ønskede at bestyrelsen udarbejder guidelines for interessekonflikter når man sidder i to bestyrelser, 

idet hun selv sidder som formand i en medlemsorganisation. Det medtages på dagsorden på næste møde.  

 


