
Resume  

Repræsentantskabsmøde d. 14. november  2021 fysisk/digitalt 

 

Tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer: Simon Toftgaard Jespersen, Janne Sander, Jeannette 
Mølbæk, Isak Kornerup Houe, Annette Nielsen, Peter Bach-Nielsen, Peter Skov Jørgensen, Jette Villemoes, 
Lise Danelund, Louise Rasmussen, Niels Staghøj, Allan Nicolaisen, Antoniett Pharao-Vebel, Christian Skytt, 
Louise Beck, Charlotte Streton, Anita Kruse, Lisbeth Koed Doktor, Liselotte Schirakow, Paul Nolan,  Ditte 
Guldbrand Christensen 

 

Tilstedeværende medarbejdere: Henrik Ib Jørgensen, Gitte Dreier 

Afbud: Rasmus Dissing, Alexander Ibsen, Pernille Diemer, Preben Dyremose, Jan Jakobsen 

 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent (Janne)og godkendelse af dagsorden og referat (Annette) fra sidste møde  

2. Orienteringspunkter  

a. Orientering fra organisationen v/ Henrik Ib  

 September er anvendt til at få strategiske initiativer prioriteret – til grundlag for budgetlægning. 
Budget 2022 skal godkendes 25 november. Budget 2022 vil bære præg af Corona krisen, da vi 
momskompensation og Tipslotto reduceres på grund af aflysning af Grøn og vi ikke kan forvente 
udlodning fra Handshake-fonden (arrangør af Cirkus Summarum og Cirkus Jul) eftersom fonden 
ikke forvente at realisere overskud i 2021. Vi kan dog fastholde det nuværende niveau for 
medlemsaktiviteter – men der er ikke lagt op til udvidelse.  

 Der opfordres til at vi som repræsentantskabet holder fast i at glasset er halvt fyldt – og ikke halvt 
tomt. 

 Der opfordres til at vi fastholder en konstruktiv dialog og feedback kultur. Vi har behov for at kunne 
motivere vores medarbejdere for at kunne fastholde dem i et presset arbejdsmarked. 

 Vi skal rumme både at kunne lytte til en konstruktiv og berettiget kritik, samtidig med at bevare en 
motiverende tilgang. Det er en balance vi skal holde. 

 Før vi igen tjener flere penge end vi bruger – kan vi ikke udvide vores medlemsaktiviteter. 
 Der er en drøftelse af hvordan vi bedst faciliterer processer med kritik, feedback,  

 

b. Fremlæggelse af Mere for flere-strategien v / Simon Toftgaard 

 Vi kom bagud på tid. Udskydes til næste møde af hensyn til tid og med respekt for strategien. 

3. Opsamling: Muskelsvindfondens jubilæum – opdelt i 2 økonomiske puljer. Der er afsat 0,5 mio dkk til en 
stor fest d. 19 maj 2022. Der er hensættelse på 0,7 mio dkk der kan rettes mod kommunikation, Klub 



Pærfekt, deltagelse i fysiske events samt digitale events. Dog kan bestyrelsen vælge at tage stilling til at 
skrue ned for aktiviteterne, såfremt det giver bedre mening i det store billed – både iforhold til Corona, 
økonomi og omverdenens forståelse af hvad Muskelsvindfonden kan anvende i en svær tid – hvor vi også 
fundraiser. 

Dette bakkes op af repræsentantskabet. 

 4. Eventuelt  - Hjælp med at sprede budskabet omkring Cirkus Jul. Cirkus Jul vil afvikles i rammer der lever 
op til restriktioner. Der vil komme mere info på mail. 


