
Tekst: 
  

Mindretalsudtalelse 
Som mindretal i forhold til afstemningerne på hovedbestyrelsesmødet 26. December, har vi behov for 
at fortælle om vores oplevelse og hvad vi mener om situationen. 
 
Det ser ud som om at mange tror, at det er en enig hovedbestyrelse der står bag den officielle 
udtalelse, men det vil vi gerne dementere. 
 
Lovbrud mod vedtægterne 
Vi mener ikke at hovedbestyrelsen, som i vores øjne er en forretningsbestyrelse, havde lovhjemmel til 
at afsætte forretningsformanden, da det er repræsentantskabet der vælger og afsætter en formand. Vi 
mener at flertallet i hovedbestyrelsen begik lovbrud mod både vedtægterne og Hovedbestyrelsens 
egen forretningsorden. 
 
Af samme årsag stemte vi imod de beslutninger der blev vedtaget af et flertal på mødet. Vi har svært 
ved at se hvad det uopsættelige var som ikke kunne vente til 9. Januar. Desuden står der i 
forretningsordenen, at det er formanden der vurderer hvad der er uopsætteligt. 
 
Vi mener desuden at det er problematisk, at foretage beslutninger, som man vil have en uvildig 
vurdering af lang tid efter at beslutningen er trådt i kraft. 
 
Vedtægter bør følges 
Vi mener at hovedbestyrelsen og andre i foreningen bør følge vedtægterne og forretningsordner i 
foreningen og som vi læser dem, så træder den nyvalgte formand først ind, når 
repræsentantskabsmødet er afsluttet. I tilfælde af, at tre kredse eller 4 HB medlemmer begærer 
ekstraordinært møde, så er HBs rolle at indkalde og ikke andet. 
 
Vi mener at HB er et forretningsudvalg med meget begrænset mandat og at mandatet koncentrerer sig 
om at få indkaldt og afholdt det ordinære repræsentantskabsmøde. 
 
Kontakt 
Vi stiller gerne op til spørgsmål og vil forsøge at svare så godt vi kan. 
 
Vil man ikke skrive på Facebook, kan man skrive til Brian@autismeforening.dk 
 
Mvh 
David Facius og Brian Andersen 
Medlemmer af hovedbestyrelsen og formænd for henholdsvis Autisme- og Aspergerforeningen for 
Voksne og Kreds Vestegnen. 
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