BESTYRELSESMØDE SUMH
13. 10 2021 – REFERART
Tidspunkt: Onsdag den 13/10 2021 kl. 16.30 til kl. 18.30, på Zoom
Mødeleder/Referent: Mads Edelvang-Pejdrup / Ditte Rejnholdt Rudolfsen
Deltagere; Mads, Kristian, Rikke, Rasmus, Katrine (delvis), Stephanie (delvis), William
Dagsorden:

VELKOMST OG CHECK IND V. MADS


Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

NYT FRA BESTYRELSEN
Politik team
MO møde
SUMH aktiv
Seksualitetsudvalg
Naturfællesskabet
Internationalt Udvalg
Er pt. sårbar, da de mangler kontakt til landeteams; derfor foreslås det, at medlemmer fremover kommer fra
landeteams og ikke bliver indstillet via bestyrelsen.
DUF - Mulighed for styrelsespost v. Mads/Ditte
DUF vil åbne op for pladser til flere mindre organisationer i DUFs styrelse. SUMH får muligheden for at komme
med udspil til en mulig kandidat.

NYT FRA SEKRETARIATET
Der orienteres om messer og Karrieremesse.

EKSTERNT OPLÆG V. ILC
ILC fremfører oplægget: Et bæredygtigt (bolig)liv for yngre borgere med handicap, der har et væsentligt behov for
tredjeparts hjælp, og bestyrelsen kan se potentialet i projektet og beslutter at indgå i det videre arbejde.

SUMHS KERNEFORTÆLLING OG OPDATERING PÅ HJEMMESIDE V. LISA
Betaversion skal testes fra den 12. november til den 20. november, så der må man gerne deltage fra bestyrelsen.
Kernefortælling er umiddelbart kommenteret, men der gives mulighed for, at dem, der har lyst, kan mødes en time og
nørde i ord med Lisa. Lisa gennemgår dokumentet med de nuværende bemærkninger og inviterer til et møde.

DH EJENDOM OG NY HUSLEJEMODEL
Der indgås en fem årig kontrakt. Der er henblik på at forbedre nuværende forhold – hvis ikke det bliver muligt, kan
der ses på en evt. udflytning.

MULIG DELTAGELSE I ØKTIONÆRFORUM PÅ UNGDOMSØEN
Det besluttes, at SUMH ikke deltager.

LØST OG FAST
Næste bestyrelsesmøde er fysisk i Høje Taastrup lørdag d. 27. november. Fokus bliver bl.a. opfølgning på strategi,
politisk fokus 2022 og repræsentantskab 2022.
Det drøftes, om der evt. kan ses på at lave bestyrelsesmøde om formiddagen i Århus, og så kan vi deltage i
arrangementer efterfølgende.

CHECK UD

