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Referat  

 
 
 

Hovedbestyrelsesmøde ONLINE 

Søndag den 23. august 2020 – onlinemøde 
KL. 16.00 – 17.30 
 

 
Deltagere:   Ann Urbrand (AU),  

Tinna Glisbo (TG) 

 
Hovedbestyrelsen (HB) 
Dorte Rasmussen (DR), Lene Paludan Hastrup (LPH), Martin 
Nielsen (MN), Mette Karlsen (MK), Marianne Halkjær (MH), Nina 
Jespersen (NJ), Gitte Pedersen (GP), (NS), René Knudsen (RK) 

   

  Deltagere fra Sekretariatet 
  Referent: Jane Dupont (JD) 

 
Afbud:                               Rasmus Kjeldsmark (RKJ), Dorthe Ølgaard, Nicolai Schäfer   

 
 
Mødets formål var at drøfte Aktivitetsfestivallen i start oktober og Landsmødet i slut oktober. 
 

1. Drøftelse: Skal vi i DUI-LEG og VIRKE ændre rammer/og eller aflyse/fortsætte 
planlægningen omkring AKTIVITETSFESTIVALEN? 

       
2. Drøftelse: Skal vi i DUI-LEG og VIRKE ændre på rammerne for LANDSMØDET, så den 

afholdes som et endags Landsmøde med ændret dagsorden, eller om vi skal fastholde 
Landsmødet over 2 dage? 

 
I overvejelserne bør indgå følgende:    
 
• Der er afdelinger som udtrykker bekymring over deltagelse i begge arrangementer og har 
derfor ikke tilmeldt sig pt. De manglende tilmeldinger kan  skyldes manglende interesse i at 
deltage. Bekymringerne er begrundet i usikkerhed om CORONA virus og udviklingen generelt. ER 
vi stand til at afholde LM og opfylde retningslinjerne? 
 
• Tilmeldinger pt. til Aktivitetsfestivalen (6 tilmeldte pt. – frist for tilmelding 13. september ) og 
til Landsmødet (pt. 22 tilmeldte delegerede = frist 1. september). 
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• Rammerne på Ankersminde jf. Corona retningslinjer. F.eks. kan mødesalen kun rumme ca. 50 
personer jf. afstandskravet på 1 meter. Kan rammerne der sikre at vi opfylde rammerne der. 
  
• Økonomiske hensyn – det er muligt at reducere udgifterne til begge arrangementer og komme 
ud af aftaler – afhængig af hvilke betingelser der er indgået. 
 
 
   Emne    

 Pkt. 1: Aktivitetsfestivalen 2020  

 
 

 Referat 
 

HB besluttede, at Aktivitetsfestivalen flyttes til 2021, men at 
aktiviteterne kan flyttes til lokale og eller onlineaktiviteter, hvis 
muligt. Det er Aktivitetsudvalget, som har opgaven med at se på 
hvad og hvordan det kan lade sig gøre. Aktivitetsudvalget har 
mandatet til at arbejde videre. Ann vil  gerne inddrages i arbejdet. 
 
Der udsendes en mail til alle medlemmer om aflysningen. 
Sekretariatet aflyser arrangementet på Ankersminde. 
 
Aflysningen koster i alt DUI kr. 10.500.  
     
 

  

 

 

 

Pkt. 2: Landsmødet 2020  
 
HB drøftede muligheder og udfordringer med afholdelse  af LM 2020 over 
2 dage med de aktuelle retningslinjer fra myndighederne omkring  
CORONA virus.  
 
LM 2020 kan ikke aflyses jf. vedtægterne. 
 
Der er afdelinger, som udtrykker bekymring over deltagelsen og der er en 
afdeling, som har skrevet til HB og opfordret til at LM afkortes og kun 
afholdes 1 dag. 
 
Rammerne på Ankersminde gør at der kun kan sidde ca. 50 i salen med 
retningslinjen med kun 1 m. afstand.      
 
HB besluttede, at LM 2020 afholdes den 24. oktober og dermed kun 1 dag, 
med kortest mulige dagsorden, og sådan, at organisationen kan køre 
videre frem til 2021, hvor Landsmødet genoptages igen. 
 
Det betyder at LM 2020 starter kl. 12.00 og afsluttes kl. 15.00. 
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Dagsordenpunkterne prioriteres, så de væsentligste behandles med 
udgangspunkt i følgende: 
 
Kort beretning og status  
Godkendelse af Kontingent (forslag fra HB) 
Valg af formand, næstformænd og Hovedbestyrelse 
 
  
LM deltagelse er gratis og har man tilmeldt sig og betalt gebyr bliver det 
refunderet. 
 
Hotellet kan annulleres uden beregning. 
Forplejning og drikkelse bliver udleveret i poser både til start og til 
hjemturen. 
 
 
De allerede fastsatte frister kører videre og er som følgende;  
 

• 1. september – Frist for tilmelding af delegerede 
 

• 29. august – Frist for afdelinger til indstilling af forslag (to måneder 
før afholdelse) 

 

• 26. september – Ændringsforslag til forslag (fire uger før) 
 

• 24. oktober, klokken 10.00 – Frist for opstilling til Formandskab og 
Hovedbestyrelse 

 
Mødet afholdes som udgangspunkt på Ankersminde, men man ser på 
antal tilmeldte delegerede ved tilmeldingsfristens udløb den 1. september 
og ser der på om LM 2020 skal flyttes til en anden location. Det bliver i så 
fald i Odense eller omegn. 
 
Som udgangspunkt deltager der ikke andet end delegerede og gæster 
opfordres til at sende en videohilsen. 

 
Dialogmøderne den 9. og 16. september afholdes som ONLINEMØDER. 
 
Der udsendes en infomail til medlemmer og delegerede. 
LM 2020 og Dialogmøderne ændres på hjemmeside og Facebook m.m.   

 
 
 

 
    
 
 



27. august 2020 

 

  

4 

 Referat 
 

  

18.45- 19.00 Pkt. 3: Eventuelt 
 
 

  

Referat 
 

Nina Jespersen og Rene Knudsen meddelte, at de ikke genstiller til 
Hovedbestyrelsen.  
 

 

 


