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 Dagsorden 

Dato:  

4. september 2017 

Tid:  

 17.30 - 21.00 

Sted:  

Torvet, Katrinebjergvej 
75, Aarhus 

Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse 
 
Bestyrelsesmøde 2017/18 -3 

Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. 
Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Helga Sønderby, 
Jytte Jacobsen, Anne Jerup (punkt 1,5 og 6) Rikke Thomassen (Punkt 
1 og 6) og Tove Søgaard  
Referent: Tove Søgaard 
Fraværende:  

 

 
Emne Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Ansvar/Proces 
(hvordan behandler vi 

emnet) 
Varighed Beslutning 

(referat– hvem gør hvad) 

1.  Indledning og bøn   
 
 
 

Bjarne Ingemansen 18.00- 
18.10 

Efter indledning en 
præsentationsrunde 

2.  
 

Godkendelse af dagsorden 
og referatet 

Referatet underskrives TBM 18.10-
18.15 

Referatet er godkendt 
Dagsorden er godkendt 
 

3.  Nyt fra formanden  TBM 18.15-
18.25 

Status givet 

4. N
y
t  

Nyt fra landslederen Bilag udleveres på mødet TS 18.25-
18.40 

Orientering givet 

5.  Etablering af nyt 
bofællesskab i 
Storkøbenhavn 

Der gives en status fra de afholdte 
møder ang. oprettelse af et nyt 
bofællesskab. 

TS 18.40-
18.50 

Orienteret om processen og 
bestyrelsen gør opmærksom 
på at det er vigtigt at 
Landslederne følger processen 
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Herunder godkendelse af forslag til 
sammensætning af arbejdsgruppe 

og Bjarne Ingemansen vil 
udarbejde en vejledning til 
arbejdsgruppen om de 
vigtigste 
opmærksomhedspunkter. 
KH bakker op om 
arbejdsgruppens 
sammensætning 

6.  Præsentation af ideer til 
kampagne  

Anne Jerup vil præsentere de 
overordnede tanker og planer for 
kampagnen. 
Anne vil derforuden dele hvilke 
overvejelser og administrative 
platforme (hjemmeside m.m) der 
kan tilpasses for at kampagnen kan 
få bedst mulig effekt. 

AJ 18.50-
19.30 

Anne præsenterede 
overordnede ideer med en 
kampagne. 
Bestyrelsen giver fuld 
opbakning til det fremlagte og 
til næste bestyrelsesmøde skal 
der fremlægges en projektplan 
og et dertil hørende budget.  

7.  
 
 

Præsentation af høringssvar 
vedr. rammeaftalen 

Bilag: 
Heragården 

Rammeaftale for 
bofællesskaber hørin    Bilag 1 
Trehuse 

VS Passus om KH's 
rammeaftale TreHuseBilag 2 

TS 19.30-
19.35 

Høringssvarene er positive og 
respons er anerkendende og 
refleksive. 
 

8.  
 
 

Planlægning af Leder- og 
bestyrelseskonference 

Overordnet planlægning af 
konferencen som i år afholdes på 
Mørkholt Strand Camping 

Omtale af 
arrangementet.docxBilag 3 

TS 19.35- 
19.40 

Forslaget er godkendt 
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9.  
 
 

Status Jf. bilag 4, udvises der et resultat på 
-77 efter 6 måneder af 2017. Det er 
tkr. 6 mere end sidste år på samme 
tidspunkt. Det er 
tilfredsstillende. Endvidere mangler 
indtægt fra lodsedler, tipsmidler 
samt effekt af ændring i løn, da 
Rikke er gået ned i tid som aftalt.   

KH 
budget-realiseret 20Bilag 4 

LB 19.40 – 
19.45 

Orienteringen er taget til 
efterretning og dermed 
godkendt 

10.  Ansøgning om økonomisk 
støtte til efteruddannelse til 
personalet på 
Østbækhjemmet 

 
Bilag 5 

TS/TBM 19.45 – 
19.55 

Ansøgningen kan ikke 
efterkommes og afvises derfor, 
da det betragtes som en 
ansøgning til driftbudgettet 

11.  Ansøgning om projekt. En beboer har henvendt sig, og 
forespurgt om muligheden for at 
formidle sin historie og erfaring fra 
15 år på Frøjkgården 
Bilag 6 
 
 Bilag 7 

TS 19.55 – 
20.15 

Det skal afklares om historien 
kan udgives som et 
særnummer af KH-bladet. 
Nyt budget udarbejdes 

12.  Holdninger, høring og presse HK har værdier og holdninger som vi 
må dele. Der ønskes en debat om 
hvilke emner, som KH aktivt skal 
forholde sig til. 
Hvornår er det vigtigt at KH udtaler 
sig? 
Hvilke medier skal prioriteres? 
Hvem udtaler sig? Hvordan skal KH 
og KH`s bestyrelse være bekendt 
med omtalen? 
 
Bilag: Artikel fra Kristelig Dagblad  
 

TBM 20.15- 
20.55 

Udsættes til næste møde 
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2017-08-01_Kristelig
t_Dagblad_-_2017-08 
Forside og side 7 Bilag 8 
 
Holstebro Mediehus 
http://www.e-
pages.dk/vinderupavis/83/  Bilag 9 

13.  Ansøgning fra Elmebo Der er fremsendt en ansøgning om 
tilskud til en ombygning/nybygning 
af Elmebo 
 
bilag 10 
bilag 11 
bilag 12 
bilag 13 
 

TBM 20.50- 
21.55 

Det er ikke muligt at 
efterkomme ansøgningen som 
den foreligger. Der er behov 
for en uddybning 
af ansøgningen. LB tager 
kontakt til bestyrelsen og 
ledelsen af Elmebo med 
henblik på at finde en løsning. 

14.  Evt.  TBM 20.55 
21.00 

Næste møde er flyttet til den 
28. november 2017 

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

http://www.e-pages.dk/vinderupavis/83/
http://www.e-pages.dk/vinderupavis/83/

