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 Dagsorden og referat 

Dato:  

8. januar 2021 

Tid:  

13.00 – 

14.30 

Sted:  

Virtuelt møde – online på 

Teams 

 

Emne:  

Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening 2020/21 -3 

Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. 

Sørensen, Bjarne Ingemansen, Helga Sønderby, Tove Søgaard, Christina 

H. Brorson, Anne Jerup-Thise 

Referent: Tove Søgaard 
Fraværende/Afbud:  Mogens Stig Nielsen 

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Ansvar/Proces 
(hvordan behandler vi 

emnet) 

Varighed 
Beslutning 

(referat– hvem gør hvad) 

1.  Velkomst og indledning. 

Hilse på Ulla Andersen 

 

 
TS /TBM 13.00-

13.00 

 

2.  Godkendelse af dagsorden  TBM 13.00-

13.00 

 

3.  Godkendelse af referat fra 
mødet den 25. november 

2020 

Er underskrevet med NEMID TS 13.00 -
13.00 

Referatet er godkendt 

4.  Medlemsstrategi Møde med Anette Christoffersen, 

direktør i LEV, som blandt andet vil 
dele erfaringer fra sit tidligere job i 

Dansk Flygtningehjælp og 

Ungdommens Røde Kors. 

 
Anette vil i samtale med os 

udfordre foreningens (både KH og 

LEV – og foreninger generelt) 

medlemsstrategi. Hvorfor 

TBM/TS 13.00 – 

14.00 

Vi havde en spændende dialog 

om medlemskaber i vores 
foreninger. 

Vi ser en kultur i dag, hvor mange 

ikke har tradition for at tegne 

medlemskaber, - medmindre der 
er en helt særlig grund til dette. 

Interesserede vil nøje overveje 

hvad de får ud af et medlemskab. 
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medlemmer? – er det sagen eller 

faget? eller er medlemskab et 
forældet begreb? 

Medlemmer giver os berettigelse – 

giver os indtægter, men 

medlemmer koster også meget! 
Er vores eksistensberettigelse 

sagen, mennesker eller 

medlemmer? 

 

Vi drøfter fordele ved medlemmer  

❖ foreningens legitimitet  
❖ økonomi 

❖ fag 

❖ sag 

 
Hvordan skaffer vi medlemmer? 

Hvordan sikre vi at KH får et 

generationsskifte blandt 

medlemmer? 
 

Hvordan kommer vi i kontakt med 

yngre familier med et 

udviklingshæmmet barn? Hvad 
får de ud af at være medlem af 

KH? Og hvad vil vi gerne tilbyde 

dem? 

 

5.  Årsmøde 2021 Dialog og beslutning om afholdelse 
af Årsmøde 2021.  

Hvilke muligheder er der? Hvad kan 

vi planlægge? 

TS/TBM/BI 14.00 – 
14.10 

Det er besluttet af udsætte 
årsmødet til den 8. maj 2021 og 

at det afholdes fysisk selvfølgelig 

efter de gældende retningslinjer. 

Vi arbejder på at finde lokaler i 
trekantområdet, da Vejle 

Missionshus er optaget 

6.  Lodseddelsalg 2021 Lodseddelsalg 2021 er igen i år 

udfordret af Corona og derfor 
behøver vi tænke nye veje og 

muligheder for hvordan vi 

gennemfører salget og hvilke andre 

indsamlingsmuligheder der kan 

aktiveres. 
 

BI/AJT 14.10 – 

14.20 

Det er besluttet at rekrutteringen 

af sælgere til årets salg udsættes 
til midt februar – start marts 

grundet Covid-19. Salgsperioden 

forbliver den samme, dog med 

fokus på at sælgerne går ud i maj 

og juni. Anne udvikler nyt 
materiale til koordinatorer og 

sælgere som kan støtte til salg. 

Der afholdes online 

koordinatordag den 16. januar.     
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Referat til underskrift:  

 

7.  Økonomi Orientering om 2 aktuelle lånesager LB 14.20 – 

14.30 

Orientering blev givet. Sagerne vil 

blive behandlet igen når der 
kommer mere konkrete 

ansøgninger. 

8.  Datoer for 

bestyrelsesmøder i 2021 

   Årsmøde den 8. maj 2021 

26. april kl. 16.00 – 19.30 
24. august kl. 16.00 – 19.30 

23.november kl. 16.00 -19.30 

9.  Evt.     


