
 

BESTYRELSESMØDE 
SUMH 08.01 2022 – 
REFERAT 
Tidspunkt: Lørdag den 08/01 2022 kl. 11.00 til kl. 14.00, på Zoom 
 
Mødeleder/Referent: Mads Edelvang-Pejdrup / Pernille Van Kleef 
 
Deltagere; Mads, William, Mikkel, Astrid, Antoniett, Rasmus, Rikke, Jonas, Kristian, 
Katrine, Nicolai, Ditte 
 
Dagsorden: 
 



 

NYT FRA BESTYRELSEN 
- Politik team  
- MO møde  
- Seksualitetsudvalg  
- Naturfællesskabet 
- Internationalt Udvalg 

NYT FRA SEKTRETARIATET V. DITTE 
- Der orienteres herom 

BUDGET V. DITTE 
Det godkendes, at der foreligger et tentativt budget, hvor der er et negativt resultat, 
dette for at kunne fastholde de nuværende medarbejdere og sætte et ekstra fokus på 
frivillighed. Det forudsætter dog, at årsregnskabet for 2021 ikke viser underskud. Der vil 
derfor blive forelagt et endeligt budget for 2022 i februar. 
REPRÆSENTANTSKAB V. PERNILLE/DITTE 

- Repræsentantskabsmødet bliver afholdt fysisk i marts 
- Program og praktik angående repræsentantskabsmøde drøftes  

ANMODNING OM MEDLEMSKAB I SUMH FRA HJERNESKADEFORENINGENS 
UNGENETVÆRK ”UNGE HJERNER” V. PERNILLE 

- Anmodningen er godkendt 

UDKAST REVISIONSPROTOKOLLAT TIL GODKENDELSE 
- Der kommer et revideret udkast til revisorprotokollat til underskrift 
- Suppleanter skal ikke underskrive, såfremt de ikke er indsuppleret 

STYRKET SAMARBEJDE MED MO’ER I SUMH V. RASMUS OG PERNILLE 
- Interessant at se på nogle af de små organisationer ift., hvad der skal til få at de 

kan vækste og måske være mere med i SUMHs aktiviteter 
- Idéer og udfordringer til styrket samarbejde drøftes og diskuteres  

FORTSÆTTELSE: STYRKET SAMARBEJDE MED MO’ER I SUMH 
Diskussionen afrundes med henblik på, at vi skal udfolde den model, Pernille 
præsenterede med flere variable og så være særligt opmærksomme på de af vores 
MO’er, der har brug for støtte lige nu og her. 
LØST OG FAST 

- Rammer og praktik for Folkemødet 2022, hvor SUMH deltager, drøftes. 
- Indstilling til Børnerådet - Ditte tager kontakt til DBS og spørger til, hvad de har 

gang i, så vi muligvis kan støtte op. 

CHECK UD 
  


