
 
 
 

 Dagsorden 

Dato:  

27. april 2017 

Tid:  

 16.00 - 22.00 

Sted:  

Hotel Munkebjerg 
Vejle 

Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse 
 
Bestyrelsesmøde 2017/18 -1 

Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. 
Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, 
Jytte Jacobsen, Tove Søgaard  
Anna Jerup og Rikke Thomassen deltager under punkt 13 
Referent: Tove Søgaard 
Fraværende: Helga Sønderby 

 

 
Emne Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Ansvar/Proces 
(hvordan behandler vi 

emnet) 
Varighed Beslutning 

(referat– hvem gør hvad) 

1.  Rundvisning på Hotel 
Munkebjerg 

  16.00- 
17-00 

 

2.  Indledning og bøn  Mogens Stig Nielsen 17.00-
17.10 

Tak for påskens budskab 

3.  Godkendelse af dagsorden 
og referat 

Underskrives TS 17.10-
17.12 

Godkendt. 

4.  Underskrivelse af 
bestyrelsesoversigt og 
fuldmagt 

Dokumentation af bestyrelse og 
godkendelse af fuldmagt 

TS 17.12- 
17.15 

Underskrives 

5.  Konstituering  Bestyrelsen konstituerer sig. Det 
foregår ved skriftlig afstemning 

TBM 17.15 – 
17.30 

Bestyrelsen har konstitueret 
sig som følgende 



 
 

Formand: Thomas Bjerg 
Mikkelsen 
Næstformand: Karsten 
Rughave Sørensen 
Kasserer: Lars Bækgaard 
 

6.  Nyt fra formanden  TBM 17.30- 
17.40 

Kommentarer til debatten om 
aktiv dødshjælp og KH. KH er 
blevet forespurgt om 
holdningen til aktiv dødshjælp, 
hvilket har medført kontakter 
og invitation til debat 

7.  Sidste nyt fra Landsleder Der gives en status på projekter, 
udvalg og aktuelle emner. 
(bilag udleveres til mødet) 

TS 17.40 – 
17.50 

Orientering blev givet jf. 
omdelt bilagt. 
 

8.  
 
 

Høringssvar fra 
Bofællesskabernes 
bestyrelser 

Indkomne høringssvar 
Bilag 1 

Høringssvar 
SYDHJØRNET ramme   

 
 
Bilag 2 
 

 
Bilag 3 
 

TS 17.50- 
17.55 

I forhold til bilag 3: 
Vi uddyber udsagnet med at 
knyttet ”loyal” til punktet, 
således at der vil stå ….. loyalt 
kan tilslutte sig…… 



 
 

 
 
 

9.  
 

Økonomistatus pr. 28-02-
2017 

KH 
budget-realiseret 20

 Bilag 3 
 

Jf. bilag 1, udvises der et resultat på 
-229 efter 2 måneder af 2017. Det 
er tkr. 92 mere end sidste år på 
samme tidspunkt. Årsagen er 
besluttet udgift til PREP-kurs ca. tkr. 
67(4 uddannet personer), Indien 
projekt, samt udgifter ved køb af 
bøger mv. til salg. Så reelt udvises 
der et resultat som svarer til sidste 
år. Det er tilfredsstillende. Likvide 
midler svarer på ca. 4 mio er også 
status quo set i forhold til samme 
periode sidste år.   
 
 

LB 17.55 -
18.00 

Orienteringen taget til 
efterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er kommet en henvendelse 
fra Solglimt, som har fået 
information om at en 
nabobygning kommer i udbud 
til salg. 
Vi afventer nærmere 
information. 

10.  Evaluering af Årsmødet Årsmødet evalueres både i forhold til 
lokaler, forplejning og foredrag. 

TS 18.00 - 
18.10 

Gode tilbagemeldinger, godt 
foredrag. 
Stor tak for den lokale indsats 



 
 

Evt. ønsker til næste års 
foredragsholder  

AV-udstyret er ikke optimalt på 
grund af lysindfald og 
projektors styrke 

11.  Temadag om Højmessen Der ønskes en drøftelse af de 
vigtigste budskaber som KH skal 
bringe og ligeledes en drøftelse af et 
muligt udbytte af dagen -  har KH et 
mål for hvilket produkt dagen skal 
afstedkomme? 
 
http://www.k-
h.dk/aktiviteter/kurser-
mm/seminar/   
 

TBM 18.10 –  
18.30 

Der er aktuelt i Folkekirken 
fokus på liturgien i forhold til 
højmessen. 
KH vil forberede sig til den 
offentlige debat og bruge 
temadagen som 
meningsdannende i forhold til 
debatten. 
Det er vigtigt at vi måske 
kunne fremkomme 10 
principper for hvordan 
mennesker med handicap kan 
kan inkluderes i 
gudstjenestefejringen. 
 
Vi satser på at nedsætte en 
arbejdsgruppe som kan 
relancere pjecen, 
Inspirationsfolder til at være 
kirke. 
Overveje om der kan 
udkomme et temanummer fra 
KH om emnet. 
 

12.  Prioritering af opgaver og 
projekter. Ønsker til 
kommende projekter 

Der tages udgangspunkt i 
projektplanen som blev fremlagt på 
bestyrelsesmøde i januar måned.  

 18.30 – 
19.15 

Projektplanen blev 
gennemgået og bestyrelsen 
diskuterer aktiviteterne og 
angiver en delvis prioritering 

13.  Middag Middagen vil være med plads til at 
nyde maden samtidig med at vi taler 
med sidemanden om hvilke tilbud i 

 19.15 – 
20.15 

 

http://www.k-h.dk/aktiviteter/kurser-mm/seminar/
http://www.k-h.dk/aktiviteter/kurser-mm/seminar/
http://www.k-h.dk/aktiviteter/kurser-mm/seminar/


 
 

forhold til forkyndelse der er mulige i 
KH. 
Er det målgruppen mennesker med 
handicap? (gul) 
Er målgruppen pædagogisk 
personale? (grøn) 
Er målgruppen netværk og 
pårørende? (pink) 
 
Hvad, hvem hvordan? 
Der gives en introduktion til opgaven 
inden middagen 

14.  Forkyndelse af Evangeliet i 
Kristelig Handicapforening 

 TBM/TS 20.15 – 
21.45 

 
Gul gruppe: 
 
App til personlig andagt 

• Visuel forkyndelse for 
dem der ikke kan læse, 
suppleret med tekster 
for dem som kan. 

Materiale som kan ”være i 
hænderne” 

• Fx et kors med tyngde 
• Rigtig tornekrone 

Fokus på alle sanser 
• Fx Godly Play 

(alderssvarende) 
Materiale til alle sanser 

• Sang, musik, rytme, 
optrin m.m. 

Bibel med billeder (udarbejder 
som f.eks. Menneskesønnen, 
genkendelige billeder) 
 
 
 



 
 

Grøn gruppe: 
 
App. til understøttelse af ex. 
TID MED GUD 
 
PP til daglige andagter i 
bofællesskaberne 
 
E-bog relanceres 
 
MIT TROSLIV (ritualer vægtes) 
 
Drejebog til højtidsvandringer 
 
Pink gruppe: 
 
”Barnets bog - i forhold til 
troslivet” – Min troshistorie 
 
Tove i netværk – Samle 
interesseorganisationer ex KH 
sammen med Agape, Kristne 
lærere, Retten til Liv m.m. 
 
Faglig oprustning til sjælesorg 
og evt. hæfte med ”gode råd” 

15.  EVT  TBM 21.45 – 
21.55 

Opdatering af tilmeldinger til 
bestyrelsesuddannelsen. 

Opmærksomhed på Sølund -
festival og ledsagelse i den 
forbindelse. 



 
 

Ide om at invitere en 
handicapordfører til et 
bestyrelsesmøde. 

Det diskuteres hvorvidt det 
ville være en god ide at 
komme rundt i landet og holde 
bestyrelsesmøder. 

16.  Næste møde  
 

  21.55-
22.00 

Den 4. september 2017 på 
Katrinebjergvej fra kl. 17.30-
21.00 

 
 
Referat til underskrift :  
 
 
Thomas Bjerg Mikkelsen,       Lars Bækgaard,     Bjarne Ingemansen  
 
 
 
 
Karsten Rughave Sørensen,       Jytte Jacobsen      Mogens Stig Nielsen  
 
 
 
 
 
Helga Sønderby   


