
 

DAGSORDEN 

Bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 27.03.2021 
 

Tidspunkt: Kl. 12.00 
Sted: Onlinemøde 
 
https://us02web.zoom.us/j/84576138532?pwd=dU1nc1RIdDlVTTBqMkVncUlwVnFhQT09 
 
Deltagere: Theodor, Martin, Johannes, Anna, Sophie, Ida, Jimmi 
Afbud: Sebastian 
Sekretariat: Galina, Sus  
 
 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Check in – Der føres ikke referat for denne del 

 
3. Orientering fra sekretariatet 

 
Se bilag i mappen ”Orientering fra sekretariat”. 

 

Klubåbninger: 

 

- Claire er blevet ansat for en måneds tid siden, og det går rigtig godt. Der er god 

energi, og hun er i fuld gang. 

- Der skal åbnes tre klubber i løbet af 2021. Der er vedlagt bilag, hvor man kan se, 

hvornår klubberne skal åbnes. Processen er i gang. 

 

Understøttelse af lokalforeninger: 

 

- Klubberne har det svært. Der har været noget frafald af både unge og frivillige rundt 

omkring. Der er et stort behov for understøttelse af klubberne.  

- Det er tid for opgørelse af §18-midler, så der bruges mange ressourcer på dette fra 

sekretariatet pt. 

 

Regionale teams: 

 

- Der er fokus på at sætte regionale aktiviteter i søen. Sommercamp er flyttet, men 

der er fokus på at lave regionale aktiviteter. Der er kommet nogle bevillinger ind fra 

nær og fjern. Det er både lønkroner og penge til aktiviteter.  

https://us02web.zoom.us/j/84576138532?pwd=dU1nc1RIdDlVTTBqMkVncUlwVnFhQT09


 

Frivilligweekend og Sommercamp: 

 

- Er udskudt til efteråret. 

 

Folkemødet 2021: 

 

- Galina videreformidler informationer, men der ikke kommet noget specifikt. 

- Ida, Theodor, Tilde og Sophie har haft et møde, hvor vi har snakket om muligheden 

for at afholde et arrangement. Der er sendt en ansøgning om at afholde et 

arrangement, og vi afventer nærmere. 

 

Strategiudvikling: 

 

- Der er lavet udkast til Tuborgfondens Drømmepulje. Der er tidspres, men den 

sendes ud i løbet af næste uge med vores nye input. 

 

Kommunikation: 

 

- Der er sendt nyhedsbrev ud i marts, og vi har en artikel i SIND Bladet. Ros til 

Johannes og Sophie.  

 

Medlemsrekruttering: 

 

- Der er afholdt to møder om medlemsrekruttering. Der er vedhæftet bilag om dette. 

Se bilag 2. 

- Ekstern og intern rekruttering – Se bilag fra Galina. 

 

Resultatet fra ØUG: 

 

- Der er sendt bilag ud med resultater. Se bilag 3. Resultaterne er gode. 

 

Tidslinje for arbejde: 

 

- Se bilag med tidslinje. Gælder både intern og ekstern rekruttering. 

 

Medlemsorientering fra Sus: 

 

- Se bilag fra Sus. Medlemsstatistik pr. 28/2-2021. Ligger i mappen til dagens møde.  

 

 

 

 



 

Kunst og Psyke: 

 

- Galina er blevet kontaktet vedr. mulighed for at SIND Ungdom er en del af Kunst og 

Psyke. Det er tidligt i fasen, men der har tidligere været succes med det fra bl.a. 

SIND Ungdom Vestegnen. Beslutning: Enstemmigt godkendt af hele 

bestyrelsen. Der kan derfor arbejdes videre med, at vi er en del af det. 

 

Åbning af klub i Herlev: 

 

- Herlev Kommune vil gerne have SIND Ungdom. Galina har aftalt, at de snakker 

sammen inden sommerferien. Det er ikke muligt at åbne en klub allerede nu her, 

men det er interessant, og de arbejder videre med det. 

 

Ungdommens Folkemøde: 

 

- Se bilag 6A + 6B. Vi skal beslutte, om vi skal være en del af det. Beslutning 

vedtaget enstemmigt: Vi skal ikke have en stand eller lave pop-up aktiviteter 

til årets Ungdommens Folkemøde. Vi deltager gerne i eventuelle debatter mm., 

men vi afholder ikke selv noget. 

 

Sarah Bovin: 

 

- Der er vedhæftet et bilag vedr. et ”samarbejde” med Sarah Bovin, og vi skal 

beslutte, om Galina må arbejde videre med dette: Det besluttes enstemmigt, at 

Galina gerne må arbejde videre med dette.  

 

Hjemmeside og indmeldelse: 

 

- Vi har tidligere snakket om, hvordan indmeldelsesformularen skulle lyde. Her har 

man mulighed for at kunne fortælle, hvordan man ”bruger” SIND Ungdoms klubber 

og hvilken tilknytning man har. Det giver en række udfordringer, da data bruges af 

sekretariat. Galina efterspørger mulighed for at arbejde på en helt ny model for 

indmeldelse og tekst: Det besluttes enstemmigt, at der gerne må arbejdes 

videre på en ny tekst.   

 

4. Økonomisk orientering fra sekretariatet  

 

Se bilag i mappen fra Sus. 

 

 

 

 



 

Årsregnskab for 2020: 

 

- Der er et udkast for årsregnskab for 2020. Det er i afsluttende fase, og det bør være 

færdigt indenfor 2 – 3 uger. 

- Vi går ud med et overskud på 242.000 kr. for 2020.  

- Vi har pt. 245.000 kr. i egenkapital.  

 
5. Orientering af formandens opgaver og evt. spørgsmål 

 

- Se bilag med orientering. Tilføjelse: Udtalelse til Politiken + Avisen Danmark. 

- Vi har fået et bud på et samarbejde fra Børn og Unges Trivsel. Det sendes ud til 

bestyrelsen, og så tager vi den derfra. 

 
6. Tilbud på design fra Reinsch Design 

 

- NB: Anna erklærer sig inhabil i beslutningen om tilbuddet grundet hendes 

relation til Reinsch Design (da det er hendes forælder). Hun pointerer at 

grundlaget for hendes beslutning er at hun ikke ønsker nepotisme eller 

korruption kendetegner foreningen. 

- Der er nok gode muligheder for at få et tilbud på et pro bono samarbejde. Da vi 

tidligere forespurgte det, så kom der rigtig mange tilbud retur. Der er dog først tid til 

det efter sommerferien. 

- Beslutning: Det besluttes, at der takkes nej tak til tilbuddet. Det skal først ske 

efter Landsmødet og evt. med mere inddragelse af medlemmerne.  

- Anna giver besked om dette. 

 
7. Afklaring af opstilling til bestyrelsen ved næste landsmøde 

 

Ida: Stiller op som landsformand. 

Theodor: Genopstiller som landsformand. 

Anna: Fortsætter i landsbestyrelsen. 

Sophie: Fortsætter i landsbestyrelsen. 

Jimmi: Genopstiller.  

Johannes: Genopstiller.  

Martin: Fortsætter i landsbestyrelsen, hvis Theodor er landsformand.  

Sebastian: Genopstiller.  

 

Der er tre + Landsformand, der skal på valg. 

 

Der diskuteres desuden grundlag for at stille op som formand og hvem der støtter hvis 

kandidatur. Særligt bliver økonomisk bæredygtighed og økonomisk værdi fremhævet som 

vigtigt af nogle bestyrelsesmedlemmer. Jimmi bemærker her at en af Theodors værdier er 



 

hans relationer til socialdemokratiske politikere. Som eksempel nævner han specifikt at 

den eneste grund til at Sind Ungdom modtog 1 mio. kr. i satspuljemidler fra børne- og 

undervisningsministeriet er, fordi Theodor kender Pernille personligt. 

 
8. Planlægning af Landsmøde 2021 

 

Der skal sendes en indkaldelse ud senest 4 uger før, dvs. på mandag. Der nedsættes et 

udvalg, som står for det praktiske omkring Landsmødet. Udvalget består af Ida og 

Theodor.  

 

Indkaldelse sendes ud på mandag af Theodor og Galina. 

 

Martin sørger for at gennemgå alle referater, renskrive og sende til Galina. 

 
9. Evt. 

 


