
BESTYRELSESMØDE 
SUMH 27. 11 2021 – 
REFERAT 
Tidspunkt: Lørdag den 27/11 2021 kl. 10.00 til kl. 16.00, på 
Handicaporganisationernes Hus 
 
Mødeleder/Referent: William Korte / Ditte Rejnholdt Rudolfsen 
 
Deltagere; William, Katrine, Jonas, Mads, Rikke  
 
Dagsorden: 
 



VELKOMST OG CHECK IND V. WILLIAM 
NYT FRA BESTYRELSEN 
Politik team  
 
MO møde 
 
Seksualitetsudvalg 
Det pointeres, at Seksualitetsudvalget har aktiviteter i gang – også med oplæg på bosteder. 
 
Naturfællesskabet 
Det besluttes, at Mads og Laura laver en workshop omkring, hvad naturfællesskabet skal 
bruges til. 
 
Internationalt Udvalg 
  
NYT FRA SEKRETARIATET 
Det besluttes, at budget 2022 godkendes på bestyrelsesmøde den 8. januar 2022.  
 
Der orienteres om, at repræsentantskabsmødet bliver afholdt i Hou Søsportcenter den 25.-27. 
marts 2022.  
Program for repræsentantskabsmøde foreligges den 8. januar 2022. Der skal være fokus på at 
offentlig transport allerede ved tilmelding.  
Lørdag bruger vi på at lave politik og fagligt program, og så har vi det formelle søndag. Hvis 
det ikke bliver muligt at gennemføre, så kan det overvejes, om det skal være digitalt eller 
skydes til juli.  
 
Vigtigt at søndagens program ikke bliver for sent, og der er mulighed for pauser lørdag og 
søndag. 
STATUS PÅ STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR 2021-2022 PROCES V. 
PERNILLE OG DITTE 
Der orienteres om handlingsplan for 2021-2022, og denne gennemgås. 
 
 



DE FIRE STRATEGISKE SPOR OG PRIORITERINGER FOR NÆSTE ÅR PROCES 
V. PERNILLE OG DITTE 
 
Flere med i SUMH 
Det besluttes, at der laves et udvalg, der sammen med sekretariatet arbejder med 
onboarding-strategi. 
 
Mads, William og Rikke ønsker at indgå, der skal ligeledes spørges i resten af bestyrelsen og 
evt. udenfor bestyrelsen, evt. de nye. 
 
Mo-Møder 
Det besluttes, at vi prøver at afholde hver anden måned – 6 gange.  
 
Større inddragelse også i forhold til gennemførelse. Finde ud af hvem der skal arrangere 
møderne (MO’ere, udvalg) – og evt. få flere MO’ere til at samarbejde omkring løsning af 
konkrete møder. 
 
Navneforandring: Netværksmøder 
 
 
VISUELT DESIGN V. LISA 
Lisa præsenterer SUMHs nye visuelle design. 
OS ONLINE – STILLINGTAGEN TIL KONCEPT 
Konceptet diskuteres, og det besluttes, at det giver mening, at vi gør det. 
SUMH AKTIV STATUS EFTER EVALUERINGSWEEKEND OG FREMTIDEN V. 
NICOLAI OG MADS 
Det fremlægges, hvad der blev drøftet til evalueringsweekenden og hvilke næste skridt, der 
er lagt op til. 
 
Det besluttes, at Mads, William og Nicolai mødes med Ditte og Laura med henblik på, at vi 
ikke lander mellem to stole, og vi får aktiveret oplevelsesmidlerne både på den korte og den 
lange bane. Laver et Facebook opslag, hvor vi rekrutterer 1-3 frivillige, som gerne vil være med 
til at skabe og gennemføre aktiviteter. 
 
FRIVILLIGFEST – HVAD SKAL VI OG HVEM VIL GERNE VÆRE MED TIL AT 
ARRANGERE? 
Det besluttes, at der laves en frivillig fastelavnsfest fysisk sammen med DU. DU laver 
fastelavnsfest om eftermiddagen. SUMH står for en kasse i ugen op til, der kan skabe en 
forbindelse mellem folk, ligesom SUMH står for aftenfrivilligfest. Det vil være interessant at 
arbejde med frivillige værter.  
 

INTERNATIONAL HANDICAPDAG 
Det besluttes, at billeder, som vi allerede har, skal lægges ud, og vi skal evt. pitche vores logo – 
vi fejrer ungdomsliv med handicap. 
FOLKEMØDE 
Beslutning om, at vi går videre med folkemødet sammen med Bevica og CC. 



GRØNLAND OG NORDISK SAMARBEJDE V. RIKKE OG WILLIAM 
Rikke og William fortæller om deres Grønlandstur og perspektiverne i at starte Nordisk 
samarbejde op. 
 
Det besluttes, at Bestyrelsen gerne vil gå videre. Sekretariatet laver et oplæg om, hvordan det 
kan ske og involverer de frivillige, der var med på tur og de andre lande. 
DELTAGELSE I ILC’S GENERALFORSAMLING 
Det besluttes, at vi ikke har ressourcer til at indgå i en bestyrelse, men vi fortsætter samtalen 
og sparring. Hvis vi skal indgå, er der brug for at vide mere om, hvad de gerne vil have fra os 
konkret.  
 

LØST OG FAST 
Semester-end in Staging co-creation and creativity course v. Ditte. 
 
Invitation fra DTU om hvordan man kan gøre Roskilde Festival mere inkluderende med fokus 
på universel design mv. Elever viser deres koncepter. Der vil være snack og drikkelse. Det er d. 
2/12 kl. 16.30-17.30 på DTU Skylab 
EVT. 
Rikke bringer solsikkesnore ind, og det aftales, at vi tager fat i det på organisationsniveau, når 
der er styr på distribueringen.  
CHECK UD 

  


