Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014
Ingen afbud 


Dagsorden godkendes



Referent: Lea



Mødeleder: Rie



Økonomi:
 Økonomiansvarlig
Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.
Efterfølgende sender Kristina en mail med deadline for bilag til hele bestyrelsen.
 Budget for 2014:
Rie gennemgår udkastet til budgettet for 2014 og de forskellige punkter.
 Fonde
Heinrich og Laurine Jessens Fond har bevilget 80.000 kr. til weekendkursus ”Tag dit
handicap i hånden” og 35.000 til vores Landsmøde 2014. Vi mangler stadig svar fra
Louise vedrørende de penge, som vi har fået fra Handicappuljen. Lea kontakter
Louise for præcis afklaring.
 Sponsorer:
Pernille kontakter de forskellige sponsorer fra Landsmødet med evaluering inden den
21. april, og sponsorerne skal svare senest den 1. maj. Herefter sender Pernille
resultatet til resten af bestyrelsen.
Til bestyrelsesweekenden undersøger Kristina UK’s muligheder for tipsmidler.
Mads undersøger UK’s mulighed for DUF-midler inden bestyrelsesweekenden.
Når Rie og Lea har været på kursus den 23. april 2014 sendes der en mail rundt til
resten af bestyrelsen med, hvad vi har lært. Efterfølgende nedsætter vi et udvalg til at
søge penge. Pernille, Kristina, Manja, Rie og Lea er på indtil videre.



Evaluering af Landsmøde (Se bilag)
Bilaget gennemgås. Vi tager til efterretning, at der ikke var så meget gang i festen. Til næste
arrangement kan vi overveje om deltagerne kan inddrages i underholdningen, og hvordan.



Planlagte aktiver for 2014:

 Sommersjov 2014
Rie og Kristina deltager i uge 28 på Egmont. Der er ikke flere planlægningsmøder
inden det går i luften. Rie og Kristina snakker sammen og planlægger bl.a.
morgensamling, foldere o.a. Begge deltager i formødet, datoen er endnu ikke kendt
 Temadag- øst/vest (efterår) Lørdag 10-16 ”Fyld din hverdag”
Hvad skal hverdagen fyldes ud med, når man er færdig med skolen? En der kan
fortælle om forskellige ordninger (Jeppe fra DHF) Normale vilkår, særlige vilkår,
frivilligt arbejde – Hvad passer til mig? Det kan både være forskellige løsninger
uddannelsesmæssigt og på arbejdsmarkedet. På bestyrelsesweekenden nedsætter vi
en arbejdsgruppe. Alle overvejer, hvad de kan byde ind med.


Regioner:
 Hvad skal der ske med regionerne?
Regionerne slås sammen, så vi har Øst og Vest. Dem der sidder som
regionsrepræsentanter nu skal kontaktes og have tilbuddet om at være med i Øst eller
Vest, forudsat at de vil være aktive. Dem der er aktive i Øst og Vest skal vide, at de
ikke får udgiften dækket til de landsdækkende arrangementer inkl. Landsmødet.
Bestyrelsen er tovholder på de to arrangementer, men der skal lægges op til, at
frivillige udenfor bestyrelsen planlægger arrangementerne. Bestyrelsen er ansvarlig
for finansieringen – Fonde, sponsorer. Dette betyder, at der garanteres to
arrangementer pr. år – et i Øst og et i Vest. Hvis der planlægges andre aktiviteter i
Øst og Vest skal de være selvfinansierende, der kan søges viden i bestyrelsen, men
bestyrelsen har som udgangspunkt ikke ressourcer til at være tovholder på mere end
et arrangement i Øst og Vest.
Mads og Lasse laver et udkast til en handleplan i forhold til Øst og Vest og har det
med til bestyrelsesweekenden.
 Mads: ”Handicap på jobbet” (se bilag) – Dette arrangement lægges sammen med
temadagen ”fyld din hverdag” Mads kontakter Grundfoss for nogle
muligheder/lørdage i efteråret. Måske kan vi låne lokaler af Grundfoss. Kristina
kender nogle, vi måske kan låne en hal af. Lea taler med Jeppe om datoer.
 Henvendelser fra interesserede lokalt:
Lea har fået en henvendelse fa Michael Eliassen, som gerne vil være aktiv i
Midt/Vestjylland. Manja har fået en henvendelse fra Jacob, som også gerne vil
være aktiv i Jylland. De skal informeres om bestyrelsens beslutning om
regionerne og have muligheden for at være med i planlægningen af temadagen.



Nye idéer

 Forskellige idéer til, hvordan vi kan få penge i UK:
1. Gavebreve, hvor der kan gives minimum 50 kr. til UK- pengene kan trækkes fra i
skat. Gavebrevene kan lægges sammen med medlemsbladet.
2. Auktion: Bestyrelsen kontakter inden et arrangement, forskellige firmaer, for at
høre om de vil sponsorere nogle effekter. De sponsorerede gaver sættes på auktion,
når arrangementet afholdes.
3. Lotteri med selvbragte gaver eller sponsorgaver. Hver deltager medbringer
minimum 1 lille gave- jo flere jo bedre. Gaverne bruges til eventuelt banko,
amerikansk lotteri. Pengene fra salg af lodder, går til UK.
4. Butik: Der kontaktes forskellige butikker/firmaer, for at høre om de vil
sponsorere effekter til vores ”butik”. Til de forskellige arrangementer, medbringes
disse effekter, og bliver solgt- pengene går til UK.
Kristina, Manja og Pernille står for ovenstående
5. Kalendere som sælges – Rie og Kristian
6. UK’s motto – lægges op som en konkurrence på Facebook. Mottoet skal være
ungt, sjovt og det skal passe på UK. Mads er ansvarlig herfor. Den der vinder får en
streamer med det nye motto. Kristina kan skaffe streameren.
 Bestyrelsesmappe:
Kristina og Manja kigger på dette og fremviser det for os andre til
bestyrelsesweekenden. Hvis der er noget de mangler, skal de bare spørge os andre.
 Indhold til dropbox:
Vedtægter (Lasse), transportgodtgørelsen, dagsorden, referat. Der skal laves
forskellige mapper, så det er mere overskueligt.
 Mads: Udkast til Strategiplan for mangfoldighed i UK (Se bilag).
Mads og Rie kigger videre på en strategiplan i forhold til samarbejde med
specialkredsene og øge medlemstallet. Foldere, som Mads prøver at udarbejde og
taler med Manja. Rie skal på kursus, og efterfølgende kontakter Rie Mads for et
samarbejde om strategiplan.


Kommunikation:
 Oplæg ved Kristian, blad, hjemmeside/Facebook:
Kristian fremlægger sine idéer til, hvordan bladet, hjemmesiden og Facebook kan
komme til at hænge bedre sammen. Dette kan foregå fx ved at der laves en historie i
bladet som følges op af Facebook-opslag / videoklip samt henvisning til den fulde
artikel på hjemmesiden. Når en artikel fra bladet kan følges online kobles dette
sammen med en trykt QR-kode.
Ovenstående aktiviteter kan kombineres med produkttests, konkurrencer, give-aways
og eksempelvis anmeldelser af oplevelser. Dette skal biddrage til at skabe aktivitet

for medlemmerne uden for arrangementerne – fællesskabsfølelse og øget synlighed
for UK generelt.
Kristian fremlægger tilbud om ny hjemmeside fra Lasse. Nuværende hjemmeside er
opbygget i et forældet system som besværliggør opdatering og fremtidig udvikling.
Med en ny hjemmeside er der mulighed for løbende opdatering, sammenføjning af
Facebook og blad i en harmonisk og fremtidssikret platform. Yderligere er der
mulighed for oprettelse af blog/forum – herunder idebank. Lasse/Mediegrafik vil
lave det grafiske arbejde gratis, således at der kun skal betales for programmørens
løn og den fremtidige hosting. Hjemmesiden kommer til at koste 5.625 kr. incl.
Moms + 145 pr. måned til hosting. Hjemmesiden giver mulighed for reklamebanner,
således, at hjemmesiden kan målsættes at blive selvbetalt og evt. i fremtiden
indkomstgenerende. Kristina melder sig til at hjælpe Kristian, med hjemmesidens
vedligehold og opdateringer
 Indhold til bladet (Bilag, artikler ”Ske-teorien, Hjælp til forståelse for det at have en
kronisk sygdom” + ”Handicapvenlig rejse til Tenerife”)
Lille Lea skriver beretning fra Landsmødet og en præsentation af alle i den nye
bestyrelse og et interview med den afgående formand Lasse Myrup.
Lea skriver en leder, som handler om alt det nye der sker i UK – herunder
præsentation af vores nye kommunikationsansvarlige/redaktør. Planer om den nye
hjemmeside, og hvad der sker med regionerne fremadrettet. Kristian laver ”Dette
nummers UK’er”. Bestyrelsen er enig i, at Lasse Myrup er den første. Efterfølgende
skal man nomineres til at være dette nummers UKér.
Næste udgivelse kommer til at handle om handicapvenlig ferie, vi har allerede en
artikel ”Handicapvenlig rejse til Tenerife”. Kristina skal til Tyrkiet og skriver en
artikel herom og laver en lille video, som Kristian klipper sammen efterfølgende.
Til næste udgivelse igen har vi indhold der handler om at leve med en kronisk
sygdom. Der skal dog findes mere materiale.


Bestyrelsesweekend:
Pernille, Lea og Kristian søger sponsorater til bestyrelsesweekenden. Det afholdes på
Brogaarden i Middelfart fra den 30. maj til den 1. juni 2014. Weekenden kommer til at koste
22.800 kr. Derudover kommer transport. Lea Skriver mail til Brogaarden med bekræftelse.



Kommende mødedatoer
Lørdag d. 13. september kl. 12.00 – 20.00 hjemme hos Lasse
Lørdag d. 11. oktober kl. 12.00 – 17.00 hjemme hos Kristina
Lørdag d. 22. november kl 12.00 – 00.00 inkl. Julefrokost hjemme hos Pernille.

Lørdag d. 17. januar 12.00 – 17.00, Mads finder et centralt sted.

