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Beslutningsreferat 

Fraværende til mødet:  

Janne Sander, Jan Jacobsen, Pernille Diemer, Rasmus Dissing Nielsen, Jeanette Mølbæk 

Valgt som dirigent:  Anita Kruse 

Valgt som tager af beslutningsreferat: Christine Brockenhuus-Schack 

 

Dagsorden og referat fra sidste møde er godkendt. 

Resumeer af de seneste godkendte referater lægges ud på Muskelsvindfondens hjemmeside – ansvarlig Ib 

eller Simon. 

 

 

Forslag til vedtægtsændringer 2020 (Bilag 1): 

a. Arbejdsgruppen for vedtægtsændringer fremlægger fire scenarier (se bilag) 

Repræsentantskabet beslutter, at der skal arbejdes videre med scenarie 2. Scenarie 2 betyder en 

indskrænkelse af tidsrummet for afgivelse af brevstemmer. Scenarie 2 udløser ingen 

vedtægtsændring.  

Det besluttes, at Muskelsvindfondens medarbejdere skal kommunikere ud, at man kan ”overrule” 

sin egen brevstemme.  

Det besluttes endvidere at arbejdsgruppen for vedtægtsændringer skal arbejde videre med de 

andre scenarier, dog skal forinden scenarie 2 evalueres – hvordan tager medlemmerne imod den 

mindre ændring.  

b. Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen  

Repræsentantskabet godkender indstillingen, at medarbejder fra Muskelsvindfonden har 

fortrinsret i forhold til RCFM, Indsamlingsafdelingen og Musholmfonden.  

 

Landsmøde 2020 (Bilag 5) 
Lene præsenterer oplæg til programmet for landsmødet 2020. Repræsentantskabet godkender oplægget 

og syndes at idéen med en valgcafé hvor Repræsentantskabets medlemmer er til rådighed, er god.  
Deltagelsen i valgcafeen er frivillig. Evt. bør repræsentantskabets medlemmer fordeles i to grupper (og 

rum) – dem som er til valg, og dem som ikke er til valg.  

 

Hvad er repræsentantskabets rolle, og hvad er et godt 

repræsentantskabsmedlem…? 
Vi diskuterede vores oprindelige motivationer for at opstille til repræsentantskabet – og det var 

grundlæggende fordi vi gerne vil gøre en forskel, at vi gerne ville bidrage med vores kompetencer og/eller 

fordi vi savnede noget i Muskelsvindfonden.  
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Der var enighed om, at vi skal værne om det visionære arbejde og ikke fortabe os i ”foreningsdetaljer”.  

Muskelsvindfonden skal forblive en aktivstik forening, som blander sig i samfundsdebatten. 

Vi skal ikke være ”bange for” at tilkendegive vores eventuelle personlige holdning til en bestemt 

problematik, også hvis denne holdningstilkendegivelse ikke nødvendigvis er ”clearet” med baglandet.  

Der skal være plads til forskellighed, i forhold til hvordan det enkelte medlem bidrager til 

repræsentantskabets arbejde. Nogle vil foretrække bestemte aktioner (”happenings”), andre er særlige 

aktive på de sociale medier. Nogle deltager i de lokale handicapråd, og andre leverer konkret fagligt indput 

på et bestemt område.  

Repræsentantskabet bør også motivere enkelte medlemmer, eller medlemsgrupper, til at engagere sig. 

Mange medlemmer vil nemlig gerne engagere sig i enkeltsager, og der er bred enighed omkring, at dette 

ikke kun skal være muligt, men også skal understøttes. Der findes f. eks. en del familier som formentlig godt 

kunne samles, til at skrive et debatindlæg eller lignede.  

Ib forsikrede, at Muskelsvindfonden gerne vil understøtte enkeltstående aktioner, både finansiel og evt. 

med ressourcer fra Muskelsvindfondens medarbejdere.  

Arbejdet i de forskellige udvalg ansås som værdifulde, men vi skal huske at dele vores udvalgsarbejde med 

de andre udvalg, og der er tendens til, at nogle emner ”kører i ring”.  

 

Fremlæggelse af Muskelsvindfondens nye strategi (Bilag 2) 
Simon fremlagde Muskelsvindfondens nye strategi – Mere for flere - som blandt er afstedkommet af 

”postkortøvelsen” på mødet i november 2019. Strategien havde forinden været forbi både bestyrelse, 

ledergruppe og medarbejdere for at få input.  
 

 

Politisk Strategi (Handicappolitik 2020- bilag 3) 
Thomas fremlagde den politiske strategi for 2020. Han påpegede, at enkeltsager har en stor værdi, og det 

rykker meget hvis medlemmer f.eks. selv optræder foran Folketinget. En problematik som gælder for 

mange, men er knyttet til en personlig historie, gør indtryk hos politiker og andre beslutningstagere.  

Muskelsvindfonden har på det seneste være heldige med sagsafgørelse i forhold til diverse mærkesager.  

 

Plenum om de nye strategier 
Efter at have fået fremlagt de strategier blev repræsentantskabets medlemmer sendt ud for at diskutere i 

deres respektive arbejdsgrupper, hvorefter der blev samlet op i plenum. Tilbagemeldingerne lød bl.a. på, 

hvorvidt der var for mange mål? Hvad er tidshorisonterne på de forskellige mål? Hvad der især var nyt i 

forhold til tidligere? Disse spørgsmål blev herefter besvaret af Simon og sidenhen direktøren og vendt i 

plenum. 

 

Muskelsvindfondens 50 års jubilæum 2021 
Kommunikationschef Gitte Dreier orienterede om de foreløbige tanker vedr. 50 års jubilæum næste år. 

Repræsentantskabet godkendte forslaget, at vi fejrer Muskelsvindfondens jubilæum i 2021 med flere 
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events rundt omkring i landet i stedet for en kæmpe stor fest. Der skal selvfølgelig stadigvæk afholdes en 

flot reception og en god fest, men det ville være oplagt at gøre det i sammenhæng med Landsmødet.  


