
 

 

 
 
 
 
Referat af Consentio bestyrelsesmøde - 03 - 2015 
 
Torsdag d. 20. august 2015 fra 11:00 til 15:00 
 
Tilstede: Karsten Bendix, Jeppe Hansen, Marianne Andersen, Carsten Gylling, Britta Bak, 
Flemming Jeppesen og Morten Overgaard-Larsen(I-nklusion) 
Afbud fra: Kimmie Falk Jensen  

 
Dagsorden 
 
1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
ad 1: Godkendt 
 
2) Præsentation af konsulentaftale indgået med Morten Overgaard-Larsen (I-nklusion) 

a. Indhold i aftalen 
b. Mortens opgaver 

ad 2) Der er indgået aftale med Morten Overgaard-Larsen, om at bistå bestyrelsen med 

konsultativ bistand. Til at starte med i en 3 måneders periode. 
 
3) Foreningens økonomi 

a. Budgetopfølgning 
b. Status på medlemstal 
c. Godkendelse af årsregnskab for 2014 
d. Budget 2016 

ad 3a: Gennemgået.  
ad 3b: 36 medlemmer. Der er lavet en differentieret medlemsbetaling, alt efter hvornår på 
året indmeldelsen sker. 
ad 3c: Gennemgået og Godkendt 
ad 3d:  
- En snak om frekvensen af Erfa (en årlig pr. region = 5 arrangementer). Der ligges op til, at 

der i budget 2016 skal afsættes 50.000,- til oplægsholdere mm ved erfamøderne. 
- Frekvensen af konferencer (3-4 årlige konferencer - hvoraf den ene er inkl. 

generalforsamling).  
- Forventet medlemstal (har hidtil været budgetteret til 40 medlemmer, hvilket endnu ikke 

er nået). Dette tal opretholdes i 16. 
 

 
4) Ud i fremtiden workshop, d. 16. september 2015 

a. Indhold 
b. Fordelings af arbejdsopgaver 

Ad 4a: Et oplæg om medborgerskab og demokratiforståelse for unge med særlige behov. Der 
er indgået en aftale mellem Consentio og Ud i Fremtiden om, at afholde en workshop på 
uddannelsesmessen i Roskilde. Der er 30 tilmeldt til workshoppen på nuværende tidspunkt. 
 
Ad 4b: Karsten og Britta (og lidt Karsten G) deltager. 



 

 

 
 
5a) Evaluering af sidste konference afholdt i Mødecenter Odense. Dette sted er en smule 
billigere end Severin. Dog er forplejning og faciliteter markant bedre ved Severin og kun 100 
kr dyrere pr kuvert. Der var overvejende stemning for at afholde fremtidige konferencer på 
Severin. 
Indholdet var godt, Susanne Wiederquist gjorde det godt, og konferencen var fuldt booket. 
Fremadrettet kunne det være godt, at lave en deltagerevalueringsundersøgelse. Dette er 
taget videre til konsulentens fremtidige arbejdsopgaver. Taxabusser kunne være en 
mulighed fra Middelfart st. T7R 
 
5) Konference og generalforsamling, 1. oktober 2015 

a. Konferencen 
i. Indhold på dagen / program og invitation 

Iben Jensen bliver booket til dagen med: “Få fat i din faglige stolthed bl.a med Forholdet 
mellem specialpædagogik og almen pædagogik”. Derudover “genbruges” oplægget fra 
arrangementet i Roskilde til om eftermiddagen. 
 
Programmet bliver som følger:  
  9.00- 9.45: Indskrivning og morgenmad 
  9.45-11.45 : Konference (inkl 15 min. pause) 
11.45-12.30 : Frokost 
12.30-14.30 : konference (inkl. 15 min pause) 
14.30-15.00 : Kagepause 
15.00-16.00 : Generalforsamling 
 
600,- for medlemmer, 1000,- ikke medlemmer 

 
ii. Fordeling af arbejdsopgaver 

b. Generalforsamlingen 
c. Dagsorden og indkaldelse 

Dagsorden følger sidste års program.  

d. Valg til bestyrelsen 
Jeppe, Karsten B og Britta er på valg. Derudover skal der vælges 2 suppleanter. 
Vi indstiller nuværende revisor til at fortsætte. Jeppe undersøger dog prisen på et andet 
revisorfirma til opgaven, inden endelig beslutning. Denne tages af formand/næstformand 

e. Opgavefordeling, herunder roller som referent og dirigent 
Referent: MOL,  Dirigent: Jeppe 

 
6)    Den nye Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU). Hvilke erfaringer har organisationerne i Consentios 
bestyrelse vedr. KUU ift. mulighederne for institutionssamarbejde med de målgrupper, man arbejder med? 
Blev drøftet. Og området følges med interesse. 

 
7)   Eventuelt 
Intet under eventuelt. 

 
 
 
Referent: Morten (I-nklusion) 


