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Referat repræsentantskabsmøde 2016 

 
Dato: Lørdag den 29. oktober 2016 

Tid: Kl. 10:00 – 16:00 

Sted: Radisson Blu Hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Formandens beretning 

Bilag 3A Beretning 

4. Kassererens beretning 

5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab, herunder oversigt over fonde 

Bilag 5A Årsregnskab 

Bilag 5B Revisionsprotokol 

Bilag 5C Økonomi SIKON 

6. Formanden fremlægger forslag til det kommende års aktiviteter 

7. Behandling af indkomne forslag 

Bilag 7A + 7B fra Kreds Roskilde 

Bilag 7C – 7G fra Kreds MidtVest 

Bilag 7H fra Hovedbestyrelsen 

Bilag 7I – 7K fra Kreds Vestegnen 

Bilag 7L fra Eva Marija Opresnik 

8. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent 

Bilag 8 Budget 2017 

9. Valg af formand for Landsforeningen 

Kandidat er Heidi Thamestrup 

10. Valg af 5 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (1 for et år og en for 2 år) 

Kandidater til hovedbestyrelsen er Peter K. Nielsen, Lars Grønlund, Allan Jensen, Kim 

Hansen, Brian Andersen og Michael Weyand 

11. Valg af interne revisorer 

Kandidater er Michael Jensen og Jacob Bardino 

12. Valg af ekstern statsautoritet revisor 

Indstilling af Beierholm revisor 

13. Valg af bogholderi- og regnskabsfunktion 

Det indstilles, at Landsforeningen Autisme fortsætter med en fuldtidsansat bogholder. 

14. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere

Dirigent: Christian Hansen, formand for Horton Foreningen, vælges uden modkandidat. 

Referent: Amanda Juhl vælges som referent uden modkandidat. 

Stemmetællere: Lisbeth Haagen og Kim Pommer vælges som stemmetællere uden modkandidater. 

2. Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt varslet og beslutningsdygtigt, og at 

der er 50 stemmeberettigede til stede. 

Indvendinger til dagsordenen: 

Kathe Johansen (Kreds MidtVest) bemærker, at der mangler forslag på dagsordenen. Dirigenten 

beslutter, at Hovedbestyrelsen sammen med Kreds MidtVest gennemgår bilag, inden forslagene 

skal drøftes. 

Lise Lotte (Kreds MidtVest) kommenterer, at hun finder bilagene til dagsordenen uoverskuelige, 

og at hun ikke mener, at bilag 5D fremgår af dagsordenen. 

Herefter godkendes dagsordenen. 

3. Formandens beretning

Formand Heidi Thamestrup fremlægger beretningen for året, der er gået. Den skriftlige beretning 

var udsendt før repræsentantskabsmødet og lå som trykt eksemplar på mødet. 

Kommunikation 

Foreningen har fået et større fokus på kommunikation, hvilket ses i de mange nyheder på 

hjemmesiden, den ugentlige tirsdagspost og det eksterne nyhedsbrev. Formanden anerkender, at 

det ikke er nok, og at der skal arbejdes på mere dialog. Direkte kommunikation der ikke kun er 

den ene vej. 

Politisk arbejde 

Foreningen har i det forgangne år haft gode møder med mange politikere på tværs af partier og er 

flere gange lykkes med at sætte fokus på autisme og på foreningens arbejde i den politiske debat. 

Surveys 

Der er i løbet af året gennemført spørgeskemaundersøgelser om psykisk sårbarhed hos forældre, 

inklusion, og søskende til børn med autisme. Metoden virker godt i forhold til at skabe evidens 

over for politikere og brugbare tal til pressen. 

Ankestyrelsens praksisundersøgelser 

Heidi Thamestrup sidder som repræsentant for Danske Handicaporganisationer i Ankestyrelsens 

rådgivende praksisudvalg, og fortæller, at omgørelsesprocenten på det sociale område i første 

halvår 2016 har været meget høj. Praksisudvalget har, i perioden lavet stikprøveundersøgelser i  
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kommunerne der vedrører bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, bevillingen af ledsagelse samt sager om 

førtidspension.     

Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: 

Større informationsniveau 

Der efterspørges generelt mere information til kredsene og mere involvering, flere føler sig langt 

væk fra sekretariatet og Hovedbestyrelsens arbejde. Jan Nielsen (Kreds Vestegnen) mener, 

forklaringen kan være, at hovedbestyrelsen ikke repræsenterer kredsene og opfordrer til, at 

hovedbestyrelsen er proaktiv og opsøgende. 

Heidi Thamestrup (Landsformand) fortæller, at der har været større fokus på information via 

nyhedsbreve, men at hovedbestyrelsen anerkender, at det ikke er nok. Heidi Thamestrup 

pointerer samtidig, at der er behov for, at kredsene også informerer, og at de altid er velkomne 

til at ringe. 

Sabine Hagens (Kreds Storstrøm) pointerer, at der er behov for en forventningsafstemning, og at 

kommunikation går begge veje. Det er fint at være kritisk, men vi skal huske på, at vi spiller på 

samme hold. 

Kathe Johansen (Kreds MidtVest) savner større engagement til Vestkredsenes møder. 

Undersøgelser 

Kathe Johansen (Kreds MidtVest) efterspørger, at undersøgelser sendes ud til kredsene sammen 

med medlemsopgørelser, så de kan bruge dem i arbejdet. 

Rigmor Lond (Kreds Storkøbenhavn Nord) støtter op om flere undersøgelser for at 

synliggøre målgruppen hos kommunerne. 

Heidi Thamestrup: Sekretariatet vil fremadrettet sende undersøgelser ud til kredsene. 

Beretningens fokus 

Jan Nielsen (Kreds Vestegnen) savner, at beretningen handler mere om organisationens interne 

linjer, og at beretningen også omhandler succeser på området. Derudover ønsker han at vide, 

hvordan der er arbejdet med ting, der var oppe på sidste års repræsentantskabsmøde; herunder 

bisidderordning og understøttelse af vidensdeling på tværs af kredsene. 

Der efterspørges generelt mere italesættelse af visionsarbejde i foreningen. 

Selvmord blandt mennesker med autisme 

Jan Nielsen (Kreds Vestegnen) ønsker at vide, om selvmord blandt mennesker med autisme er et 

aktuelt problem. 

Heidi Thamestrup fortæller, at selvmord blandt autister ikke er et ukendt fænomen, men at 

mange henvender sig om emnet i højere grad nu. Det er typisk unge mænd. 

Tine Heerup (Kreds KBH/FRB+HB) pointerer, at selvmord skyldes, at mennesker med autisme ikke 

får de rette tilbud og den rette støtte. Problematikken afspejler hele foreningens virke; at skabe 

bedre forhold for mennesker med autisme. 

Kim Hansen (HB) supplerer, at emnet er meget oppe i psykiatrien. 
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Jane Jensen (Kreds MidtVest) foreslår, at der laves en arbejdsgruppe på tværs af landet, der 

udarbejder en pjece om emnet, og at der tages kontakt til en krisepsykolog. Heidi 

Thamestrup er enig i, at foreningen ikke skal være berøringsangst og takker for inputs. 

Hovedbestyrelsen vil arbejde for en strategi. 

Mening og Mestring 

Michael Weyand (Kreds Storstrøm) vil gerne høre om projekt Mening og Mestring og Heidi 

Thamestrup forklarer om projektet. 

Kathe Johansen (Kreds MidtVest) opfordrer til, at kredsene informeres om Det Nationale 

Autismeinstituts arbejde i lokalområderne, heriblandt Mening og Mestring. 

Heidi Thamestrup beder Det Nationale Autismeinstitut om at kontakte kredsene, hvis de 

har projekter i området. 

Kredsenes ressourcer 

Søren Dalgaard (Kreds MidtVest) påpeger, at kredsene ved, hvad der skal til, men ikke har 

ressourcerne til at realisere det. Kredsene har ikke ressourcer til at tage imod alle opkald. Han 

opfordrer til, at kredsene får tilført flere penge til at være mere professionelle. 

Marianne Banner (Kreds Østjylland) fortæller, at de har god erfaring med at samarbejde med 

andre foreninger i Østjylland og opfordrer andre kredse til at etablere samarbejder på tværs af 

foreninger, da det giver mulighed for at blive repræsenteret, selvom ressourcerne er knappe. 

Derudover mener hun, at det er en dårlig kombination at have ansatte og frivillige i kredsene. 

Sabine Hagens (Kreds Storstrøm) pointerer, at der skal være plads til forskellige ressourcer i 

kredsene. 

Pjecer 

Britta Bendixen (Kreds Sønderjylland) efterspørger professionelt materiale, som kredsene kan 

uddele med viden, facts og statistikker. 

Elisabeth Sørensen (Kreds Østjylland) efterspørger materiale om, hvad man skal huske på, 

hvordan man skal agere i vigtige møder. 

Heidi Thamestrup takker for ideer og opfordrer til, at der tales videre om ideerne. 

Beretningen godkendes. 

4. Kassererens beretning

5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab, herunder oversigt over fonde

Dirigenten indstiller til, at punkt 4 og 5 på dagsordenen drøftes samtidig, hvilket godkendes. 

Ekstern revisor Kim Pommer, Beierholm, gennemgår årsregnskabet fra 2015. 

Kim Pommer pointerer, at kredsenes udgifter påvirker tips- og lottomidler; hvis kredsene bruger 

deres penge frem for at have dem stående på kontoen, får foreningen flere tips- og lottomidler. 
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Spørgsmål til regnskabet:  
Socialministeriets handicappulje 

Michael Weyand (Kreds Storstrøm) spørger ind til differencen ift. Socialministeriets 

handicappulje. Lars Grønlund (LA) svarer, at Handicappuljen får langt flere ansøgninger, end hvad 

der er penge til. Vi forsøger at kanalisere pengene ud til de ansøgte arrangementer der har 

underskud, men vi er nødt til at spørge ministeriet hver gang, vi ønsker at bruge pengene 

anderledes end først ansøgt. 

Repræsentantskabsmøde i marts 

Kathe Johansen (Kreds MidtVest) pointerer, at det er forvirrende at skulle forholde sit sidste års 

regnskab, det nuværende årsregnskab og det kommende budget. Hun foreslår, at det overvejes 

at holde repræsentantskabsmødet i marts. 

SIKON 

Lars Grønlund (LA) redegør for, at SIKONs arbejde varetages af 1½-2 personer svarende til 

800.000 kr. om året. 

Revisionsarbejde i kredsene 

Kathe Johansen (MidtVest) påpeger, at kredsens revisor savner dokumentation for udbetaling af 

kontingenter i december 2015, samt i hvilken periode udbetalingen går på. 

Kim Pommer fortæller, at der har været en overgangsperiode mellem C5 og Navision, men at 

medlemsopgørelser er dokumentation nok. Derudover fortæller han, at det ikke er muligt at 

sende udbetaling i december, da der beregnes for 1. og 2. halvår. 

Kurser 

Sabine Hagens (Kreds Storstrøm) efterspørger muligheden for at lave billigere minikurser. 

Lars Grønlund (LA) forklarer, at SIKON ikke vil tage kredsenes marked, da det er kredsene 

der afholder sådanne temaaftener. 

Medlemslister 

Flere kredse efterspørger medlemslister, hvor Autisme- og Aspergerforeningens medlemmer ikke 

fremgår af hensyn til overensstemmelse mellem medlemmer og udbetalinger. Lisbeth Haagen 

(LA) fortæller, at vi systemmæssigt kan adskille medlemmer, og det undersøges, hvorvidt 

medlemslisterne kan dannes anderledes. 

Maj-Britt Sørensen (Kreds Limfjord) pointerer, at de har opdaget medlemmer, der er udmeldte. 

Lars Grønlund (LA) fortæller, at vi har mange udmeldelser hver måned, og at en del af årsagen er, 

at medlemmerne ikke er tilmeldt PBS og glemmer at betale. Der arbejdes på en løsning, hvor 

medlemmer tilmeldes PBS samtidig med indmeldelse. 

Gratis medlemskab til mennesker på kontanthjælp 

Sabine Hagens (Kreds Storstrøm) ønsker at vide, om det er muligt at give et gratis medlemskab til 

mennesker på kontanthjælp indtil de igen får indkomst. Lars Grønlund (LA) foreslår, at emnet 

bearbejdes af Hovedbestyrelsen. 
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Regnskabet godkendes. 

6. Formanden fremlægger forslag til det kommende års aktiviteter

Heidi Thamestrup fremlægger forslag til kommende års aktiviteter.  

Projekt i Nepal 

Projektet i Nepal, som betales af fondsmidler, lukkes ned på grund af manglende tid. Projektet 

skal monitoreres en sidste gang, men afsluttes så – med mindre andre ønsker at fortsætte det. 

Konference på Grønland 

Der planlægges en tre dages konference i Ilulissat. Nuna Fonden har bevilliget 300.000 kr. Vi 

forespørger hoffet om vores protektor Prinsesse Marie kan deltage i arrangementet. 

Det Nationale Autismeinstitut 

Det Nationale Autismeinstitut er i gang med at blive VISO godkendt. Der etableres et kontor 

i Aarhus. 

Project Opportunity 

Ny brochure beskriver projektet. Flere virksomheder deltager nu i projektet, bl.a. Global Wind, 

Rambøll Consulting, Matas, Dong Energy m.fl. 

Møde for DH-repræsentanter 

SIKON arrangerer et møde i foråret 2017, hvor Landsforeningen Autismes repræsentanter i 

Danske Handicaporganisationer kredse, kan høre om vores politik og møde hinanden. 

Bosted i Aalborg 

Ejendomsfonden er i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut i gang med at oprette et 

bosted i Aalborg. Der er politisk behov for at kunne pege på et sted, hvor det er lykkes at skabe 

hjem til gruppen af autister med størst behov for støtte. 

Strategisk pulje 

Vi er opmærksomme på, at nogle kredse har få midler. Kredse opfordres til at søge midler i den 

strategiske pulje. Puljen har, i år, givet 10.000 til etablering af Landsforeningen Autismes nye 

Kreds Grønland. 

Social og psykisk tilgængelighed 

Foreningen var langt i processen med RealDania, men fonden har ikke tilgodeset vores ansøgning. 

Der samarbejdes med Specialområde Autisme om et nyt mulighedskatalog over social og psykisk 

tilgængelighed. 

Life Animated film 

Der har været et godt samarbejde med Nordisk Film om filmen Life Animated. 

Vi har fået lov til at sælge filmen til medlemmer til en meget fordelagtig pris. 

Sam at holde arrangementer hvor filmen vises offentligt, til en meget 

fordelagtig pris. 
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Spørgsmål og bemærkninger: 

Besøgstal på hjemmeside 

Jan Nielsen (Kreds Vestegnen) vil gerne kende besøgstal på kredsenes hjemmeside. 

Valgstrategi 

Jan Nielsen (Kreds Vestegnen) mener, kredsene skal understøttes i det politiske arbejde med 

lokalpolitikerne og ser frem til at se strategien konkretiseret. 

Bosteder 

Jan Nielsen (Kreds Vestegnen) opfordrer til samarbejde med LEV omkring bosteder og pointerer 

fordelen ved at slå sig sammen med andre foreninger, der arbejder med samme problematikker. 

Rune Gamby (Kreds Roskilde) foreslår, at der overvejes at benytte almene boliger. Hvis det er 

overvejet og forkastet, vil han gerne kende baggrunden. Lars Grønlund (LA) fortæller, at der er en 

kompliceret forklaring og taler sammen med Rune Gamby efterfølgende (Kreds Roskilde). 

Interne udfordringer 

Jan Nielsen (Kreds Vestegnen) opfordrer til, at der laves en plan for visionsarbejdet i det 

kommende år. 

Jan Nielsen (Kreds Vestegnen) pointerer, der er behov for rekruttering af nye frivillige og aktive 

medlemmer lokalt. 

Åsa Berg (Kreds Bornholm) pointerer, at kredsen mangler kompetencer fra en jurist. 

Psykisk tilgængelighed 

Lise Lotte Bjerge (Kreds MidtVest) foreslår piktogrammer om psykisk tilgængelighed. 

Autisme informatører 

Elisabeth Sørensen (Kreds Østjylland) foreslår, at man lader sig inspirere af demens instruktører 

på autismeområdet og uddanner autisme informatører, som kredsene kan sende ud i de egne, 

som ellers ikke får viden. 

Publikationer 

Årsberetning og pjecer laves til iPapers og lægges på hjemmesiden. 

Forslag til næste års aktiviteter blev herefter godkendt. 

7. Behandling af indkomne forslag

Forslag 7A 

Forslag fra Kreds Roskilde: 

Hver kreds indstiller et medlem til hovedbestyrelsen 

Rune Gamby (Kreds Roskilde) fremlægger forslaget, og der diskuteres for og imod. 
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På vegne af Hovedbestyrelsen indstiller Tine Heerup (Kreds KBH/FRB+HB) til, at forslaget ikke 

vedtages. 

Forslaget forkastes med 13 stemmer for, 31 imod. 

Forslag 7B 

Forslag fra Kreds Roskilde: 

Det skal være muligt at melde sit kandidatur til hovedbestyrelsen på repræsentantskabsmødet 

Rune Gamby (Kreds Roskilde) fremlægger forslaget, og der diskuteres for og imod. 

På vegne af Hovedbestyrelsen indstiller Tine Heerup (Kreds KBH/FRB+HB) til, at forslaget ikke 

vedtages. 

Kreds Roskilde stiller et ændringsforslag: 

Kandidater til hovedbestyrelsen skal kunne melde sig 14 dage før eller på  

repræsentantskabsmødet. 

Forslaget forkastes med 16 stemmer for, 32 imod 

Forslag 7C 

Forslag til vedtægtsændringer fra Kreds MidtVest: 

Repræsentantskabet prioriterer midlernes anvendelse og de 3 højest prioriterede aktiviteter i 

Landsforeningen Autisme til det efterfølgende år - §6 i vedtægterne. 

Henriette Refstrup (Kreds MidtVest) fremlægger forslaget, og der diskuteres for og imod. 

Forslaget trækkes med aftale om, at Hovedbestyrelsen vil arbejde med en model for prioriteringer i 

foreningen, som repræsentantskabet kan prioritere. 

Forslag 7D 

Forslag til vedtægtsændringer fra Kreds MidtVest:  

Ændring af ansattes valgbarhed til hovedbestyrelsen - §8 

Jane Jensen (Kreds MidtVest) fremlægger forslaget, og der diskuteres for og imod. 

Hovedbestyrelsen stiller et ændringsforslag: 

Fastansatte medarbejdere i sekretariatet eller i fonde, som Landsforeningen Autisme forvalter 
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eller har som datterselskab, kan ikke vælges til Hovedbestyrelsen, men kun til kredsbestyrelse.  

Formanden er undtaget. 

Ændringsforslaget betyder, at Lars Grønlund udgår af Hovedbestyrelsen og ikke længere har 

stemmeret på hovedbestyrelsesmøder. 

Ændringsforslag indebærer rent teknisk, at også §12 justeres. 

Kreds MidtVest trækker forslaget, og repræsentantskabet stemmer om ændringsforslaget. 

Ændringsforslaget vedtages med 48 stemmer for, 0 imod. 

Forslag 7E og 7E1 

Forslag 7E og 7E1 behandles samtidigt. 

Forslag 7E1 tilføjes og uddeles fysisk på mødet. Dirigenten erklærer, at forslag 7E1 er berettiget, 

da det er indsendt pr. mail rettidigt. 

Forslag til vedtægtsændringer: 

Ansættelse af administrerende direktør og en folkevalgt bestyrelse - §9 i vedtægterne. 

Søren Dalgaard (Kreds MidtVest) fremlægger forslag 7E1, og der diskuteres for og imod. 

Hovedbestyrelsen stiller et ændringsforslag: 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat, som ledes af en ansat 

sekretariatschef i tæt samarbejde med formanden. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et  

forretningsudvalg. 

Kreds MidtVest fastholder sit forslag 7E1, og der stemmes. Forslaget forkastes med 9 stemmer for, 

31 imod. 

Hovedbestyrelsen ønsker at fremsætte sit ændringsforslag, og der stemmes. Forslaget vedtages 

med 34 stemmer for, 3 imod. 

Forslag 7F 

Indstilling fra Vest-kredsene til Dagsordenen pkt. 8: 

Kredsene under Landsforeningen Autisme skal fremover have 50 % af indtægterne fra 

medlemskontingenterne. 

Søren Dalgaard (Kreds MidtVest) fremlægger forslaget, og der diskuteres for og imod. 
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På vegne af Hovedbestyrelsen indstiller Tine Heerup (Kreds KBH/FRB+HB) til, at forslaget ikke 

vedtages. 

Forslaget forkastes med 12 stemmer for, 36 imod. 

Forslag 7G1 og 7G2 

Forslag 7G2 tilføjes og uddeles fysisk på mødet. Dirigenten erklærer, at forslag 7G2 er berettiget, 

da det er indsendt pr. mail rettidigt. Forslag 7G1 bortfalder og lægges sammen med 7G2. 

Kathe Johansen (Kreds MidtVest) fremlægger forslaget, og der diskuteres for og imod. 

Forslag til vedtægtsændringer fra Kreds MidtVest til vedtægterne §8: 

At der skal udpeges to næstformænd og en kasserer blandt hovedbestyrelsens medlemmer, når  

hovedbestyrelsen konstituerer sig, for at hovedbestyrelsen er arbejdsdygtigt. 

På vegne af Hovedbestyrelsen indstiller Tine Heerup (Kreds KBH/FRB+HB) til, at forslaget 

ikke vedtages og at det yderligere fra vedtægterne i henhold til dagsordenen. 

Forslaget forkastes med 10 stemmer for, 35 imod. 

Forslag 7H 

Forslag fra Hovedbestyrelsen: 

§6 under dagsorden streges punktet, der hedder 3. Kassererens beretning

På vegne af Hovedbestyrelsen fremlægger Peter Nielsen (Kreds Limfjord+HB) forslaget, og der er 

ingen bemærkninger. 

Forslaget vedtages med 37 stemmer for, 3 imod. 

Forslag 7I 

Forslag fra Kreds Vestegnen:  

Forslag til ændring af § 6. 

Forslaget vedtages med 45 stemmer for, 0 imod. Hovedbestyrelsen retter de sproglige fejl. 
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Forslag 7J 

Kreds Vestegnen trækker forslag 7J og opfordrer til, at der arrangeres en visionsdag, hvor der er 

tid og andre muligheder for at åbne en debat om vision, organisation og rollefordeling. 

Heidi Thamestrup (LA+HB) billiger forslaget, og det besluttes, at foreningen skal have en 

visionsdag. 

Forslag 7K 

Kreds Vestegnen trækker forslaget, da debatten om en frivillighedspolitik kræver mere tid - hvis 

det kan komme med på visionsdagen. 

Det vedtages, at frivillighedspolitik kommer med på visionsdagen 

Forslag 7L 

Forslag fra Eva Marija Opresnik (Kreds KBH/FRB): 

Antal repræsentantskabsmedlemmer opjusteres med 2, således at Autisme- og 

Aspergerforeningen for voksne også har 3 repræsentanter. 

På vegne af Hovedbestyrelsen, indstiller Allan Jensen (Kreds Nordsjælland+HB) til, at forslaget 

ikke vedtages. I dag kan personer med autisme både møde op i repræsentantskabet som 

medlemmer af Aspergerforeningen, men også for deres respektive kredse, hvilke der er nogle, 

der gør. Derfor vil en vedtagelse af forslaget kunne give en skæv fordeling af repræsentanter 

henholdsvis med og uden autisme. 

Eva Marija Opresnik (Kreds KBH/FRB) supplerer, at man, såfremt man er i to bestyrelser, kun har 

stemmeret én gang. 

Forslaget forkastes med 9 stemmer for, 26 imod. 

Jan Nielsen (Kreds Vesten) opfordrer til at diskutere Autisme- og Aspergerforeningen for voksnes 

rolle på visionsdagen eller andetsteds. 

8. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

Lars Grønlund (LA) fremlægger budgettet for det kommende år. 
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Han fremhæver enkelte poster; herunder at Eventyrteatret nedlægges, hvis der kommer et større 

underskud i år, at huslejeudgifter er sat højt, og at der under ’egenbevillinger’ på 275.000 er afsat 

penge til en ny hjemmeside, der samler Landsforeningen Autisme, SIKON og Videncenter for 

Autisme. 

Budgettet godkendes. 

9. Valg af formand

Heidi Thamestrup (LA+HB) er indstillet som formand. 

Heidi Thamestrup genvælges som formand. 

10. Valg af 5 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (1 for et år og en

for 2 år) 

Indstillet til Hovedbestyrelsen er: 

Peter K. Nielsen 

Genvalgt 

Lars Grønlund 

På grund af vedtaget forslag 7D trak Lars Grønlund sit kandidatur 

Allan Jensen 

Genvalgt 

Kim Hansen 

Genvalgt 

Brian Andersen 

Genvalgt 

Michael Weyand 

Valgt 

Stina Lund 

Valgt som 1. suppleant 

Tomas Kjeldsen 

Valgt som 2. suppleant 
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11. Valg af interne revisorer

Michael Jensen og Jacob Bardino vælges som interne revisorer. 

12. Valg af ekstern statsautoritet revisor

Beierholm vælges som ekstern statsautoriseret revisor. 

13. Valg af bogholderi- og regnskabsfunktion

”Efter indstilling fra foreningens statsautoriterede revisor antages intern eller eksterne bistand til 

bogholderi og regnskabsfunktion. Personen der varetager funktionen løbende budget- og 

regnskabstal for Hovedbestyrelsen samt deltager i repræsentantskabsmødet.” 

Det godkendes, at Landsforeningen Autisme fortsætter med en fuldtidsansat bogholder. 

14. Eventuelt

Kreds Grønland 

Karsten Høy (Kreds Grønland) præsenterer sig. Han glæder sig på vegne af Kreds Grønland over at 

være del af foreningen og den viden, mennesker med autisme på Grønland nu får adgang til og 

takker for indsatsen ved etableringen af kreds Grønland. 

Valgstrategi 

Valgstrategi er udsendt før mødet. Spørgsmål og kommentarer kan skrives til Heidi Thamestrup 

(LA+HB). 

Afslutning 

Dirigenten og formand Heidi Thamestrup (LA+HB) takker af. 

Formanden takker Else Worm Jørgensen og Aage Sinkbæk, der er trådt ud af Hovedbestyrelsen 

for deres arbejde. 


