
 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 1 

Formalia 

Sagsfremstilling Valg af referent 
Godkendelse af dagsorden 
Habilitet ift. Dagens dagsordenspunkter (jf. Forretningsorden § 5) 

Bilag Dagsorden d. 7. marts 2021 

Referat  
Tilstedeværende:  
Kathe Johansen   
Dorthe Jensen   
Tinja Vandmose   
Susanne Christensen   
Kirsten Eliasen   
David Facius   
Flemming Rasmussen   
Tina Sølling  

Simon Felskov (fra kl. 10.27)  
  
Suppleanter:   
Jane Jensen – Lytter med, men deltager ikke ved mødet  
Marije Jacobsen - Indtræder i HB med stemmeret   
  
Afbud: Felix Munch, Thomas Nielsen  
Ikke fremmødt fra start: Simon Felskov møder ind fra kl.  10.27.  
  
Herudover er sekretariatsleder Peter Holmen og Talsperson fra Autisme Ungdom 
Mads Dragholt til stede, da de ønsker fremmøde under specifikke punkter. Herudover 
tæller mødet 21 tilmeldte gæster, hvoraf 18 mødte op.   
 
Beslutning: Dagsorden er godkendt, med tilføjelse af punkt omkring blomster til afgående 
medlemmer fra HB fra sidste mødes eventuelt punkt - det tilføjes under punkt 8 
konstitueringer.   
Kirstine Pedersen og Gitte Velling er valgt som referenter  
Alle tilstedeværende overholder habilitetsregler til alle punkter  

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 2 

Orientering fra formanden 

Sagsfremstilling Formanden orienterer mundtligt om væsentligste prioriteringer i sit og foreningens virke 
siden sidste HB-møde 

Bilag Ingen bilag 

Referat  
Indledning: I øjeblikket arbejdes der i LA med Børnene Først, et udspil om 
tvangsfjernelser og anbringelser.  
Der er afholdt møder med flere både relevante aktører samt ordførere fra de politiske 
partier. 
Der arbejdes i høj grad ud fra blandt andet cases.  
 
Ydermere er LA en del af evalueringen af det specialiserede socialområde. 
Og man er en del af at opstarte en Inklusionsalliance. 
 
 
Kommentarer: Der gives forslag til flere samarbejdspartnere, fx PLF. Der kommenteres på 
de forhold og den viden der skal være til stede, når man anbringer børn med autisme og 
vigtigheden af selvsamme.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 3 

Præsentation af ny sekretariatschef 

Sagsfremstilling Sekretariatschefen præsenterer sig selv. PH er startet d. 1. marts - han er ansat 
tidsbegrænset i 4 måneder 

Bilag Ingen bilag 

Referat  
Indledning: Peter Holmen deler indledningsvist sine tanker om starten som 
sekretariatschef og om organisationen overordnet. PH fortæller også kort om sin 
baggrund. Et andet ønske sekretariatschefen har er at slanke kommandovejene i LA, så at 
beslutningerne og arbejdet går mere gelinde i organisationen.  
 
Kommentarer: Der bliver sagt velkommen til sekretariatschefen og bliver udtrykt glæde 
omkring samarbejdet fra både sekretariatschefen og HB.  
 
Kommandovejene i LA - god ide at kigge på dem og stor interesse omkring, hvad der kan 
arbejdes med i forhold til dem. 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 4 

Genbesøg af forretningsordenen (BOB) 

Sagsfremstilling HB skal genbesøg af forretningsordenen 
Punktet genbesøg af forretningsordenen er på, da hovedbestyrelsen besluttede, at man 
løbende ville kigge på forretningsordenen. I behøver kun behandle punktet, såfremt der 
indkommer ændringsforslag.  
 

Bilag Forretningsordenen 

Referat Indledning: Der er indkommet et ændringsforslag til forretningsordenen, af 
korrekturmæssig karakter.  
 
Kommentarer: Det kommenteres at der ønskes yderligere korrektur på hele 
forretningsordenen. 
 
Beslutning: 
Ændringsforslag 1) Ønskes ændret § 8. Vederlag: Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmernes 
rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Landsforeningen. 
Ønskes ændret til: § 8. Vederlag: Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige 
udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Landsforeningen. Stiller: Marije Motivation: 
Bare en form sag. Der er kun "en" Stk. i § 8 så skal det ikke hedde stk. 5 Jeg vil igen bede 
om, at der bliver læst korrektur på vores forretningsorden. Jeg gør det gerne så tingene 
hedder det samme hele vejen igennem og ikke den ene gang bestyrelsesmedlem, en 
anden gang hovedbestyrelses medlem og en tredje gang hovedbestyrelsesmedlem. 

Ændringsforslaget er vedtaget. 
Marije Jacobsen læser korrektur på forretningsordenen. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 5 

Facebookregel nr. 8 

Sagsfremstilling HB skal vedtages en facebookregel nr. 8 i det samlede regelsæt  
Punktet Facebook-regel nr 8 er på dagsordenen, da I på mødet d. 02.02.21 ikke kom frem 
til en formulering. Til punktet er fremsendt bilag med de eksisterende facebookregler 
samt forslag til regel nr 8. I kan her stille ændringsforslag  
 

Bilag Facebookregelsæt, indkommende forslag  

Referat Indledning: Pt. mangler LA en regel nr. 8, og derfor er der nu skrevet forslag om en regel 
nr. 8 til facebookregelsættet. 
 
Ændringsforslag 1) 
 
Opslag der opfordrer til eller grafisk viser selvmord og selvskade slettes. Landsforeningen 
Autisme forbeholder sig retten til at kontakte pårørende, kommune eller lignende, ved 
umiddelbar risiko for selvmord eller selvskade. 
 
Forkastet* 
 
Ændringsforslag 2) (alternativt forslag til regel nr 8)  
 
“8) Opslag om selvmord og selvskade. Facebook opslag der promoverer, til skynder til, 
koordinerer, informerer eller giver vejledning til selvmord, selv-skade eller 
spiseforstyrrelser vil blive fjernet. Hvis vi er bekymret for nogen i gruppen, kan vi, hvis det 
kan lade sig gøre, kontakte pårørende, kommune eller lignende til vedkommende.”  
 
Kommentar til ÆF 2.  
Pårørende der ønsker at vende problemstillinger omkring f.eks. eget barns manglende 
livslyst, bør udelukkende gøre dette i en ”lukket gruppe." Den sidste linje er mere en 
opfordring end en regel, men måske godt at få med alligevel. 
 
Stillere: Marije og Susanne Motivation: Vi mangler punkt 8 
 
Bemærkning fra sekretariatet: Denne tekst er for lang til at kunne lægges på facebook 
som grupperegel, da grupperegler max må være 200 tegn. Hvis hovedbestyrelsen ønsker 
at vedtage denne regel, bør I finde en formulering, der er halvt så lang, som denne 
udgave af reglen, der kommer til at fremgå under grupperegler på facebook. 
 
Nyt forslag fra formanden (ÆF 3): 
Opslag om selvmord og selv-skade. Facebook opslag der promoverer, til skynder til, 
koordinerer, informerer eller giver vejledning til selvmord, selv-skade eller spise 
forstyrrelser vil blive fjernet. Hvis vi er bekymret for nogen i gruppen, kan vi, hvis det kan 
lade sig gøre, kontakte p pårørende, kommune eller lignende til vedkommende. 
Vedtaget 
 
Beslutning: ÆF 3 er vedtaget. Marije arbejder videre med ÆF 3 og sender det ud på teams 
i en forkortet version. 
 
 

 



 
 
 

 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 6 

Regions- og kommunalvalgkamp – Autisme Ungdom 

Sagsfremstilling HB har modtaget en henvendelse vedr. økonomisk støtte til regions- og 
kommunalvalgkampsarbejde i Autisme Ungdom 

Bilag Henvendelse fra Autisme Ungdom 

Referat Indledning: Talspersonen for Autisme Ungdom er på mødet. HB har fået tilsendt bilag om 
Autisme Ungdoms planer for kommunal og regionsvalgkamp. Indledningsvist fortæller 
Mads Dragholt (Autisme Ungdom) om deres planer for Autisme Ungdoms regions- og 
kommunalvalgskampagne. 
 
Kommentarer: Under debatten udtrykkes det at det er et godt initiativ, og at det er godt 
at det foregår lokalt. Der spørges indtil aktiviteter og hvor de foregår, og hvilke 
samarbejdsmuligheder det vil give for lokale kredse og frivillige i LA. Der kommenteres 
også på størrelsen på beløbet, hvor pengene vil blive taget fra og hvilke begrænsninger 
dette vil give for LA til at give penge resten af året. Det fremføres ligeledes i debatten at 
hvis LA er på materialerne med logo, er det vigtigt at blive enige om budskaberne i 
fællesskab.  
 
Beslutning: Hovedbestyrelsen er enige i at give penge til Autisme Ungdom til en 
kommunal og regionsvalgkamp.  
 
Landsforeningen Autisme støtter Autisme Ungdom med 30.000 kr. til 
kommunalvalgkamps-arbejde 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 7 

Samarbejder, reklamer og virksomheder (BOB) 

Sagsfremstilling Vedtagelse af retningslinjer for samarbejde, reklamer og virksomheder 
Til punktet Samarbejder reklame og virksomheder ligger et længere bilag, med en 
indstilling til retningslinjer for Landsforeningen Autismes samarbejder med kommercielle 
virksomheder, som I kan stille ændringsforslag til.   
 

Bilag Bilag om samarbejder, reklamer og virksomheder 

Referat Indledning:  LA bliver ofte kontaktet af virksomheder mm. som gerne vil reklamere 
mv. gennem LA. Derfor er det vigtigt, at HB tager stilling til retningslinjer og principper for 
samarbejder, reklamer mm.  
 
Kommentarer: Under debatten bliver det flere gange fremført at det er vigtigt at LA har 
nogle gode retningslinjer her, som både beskytter medlemmerne, men også LA´s 
interesser. Samtidig at dette emne er svært, det kan være svært at vide, hvad der er ok, 
og hvad der ikke er ok, en særlig problematik også unge med autisme. Et forslag der 
kommer frem i debatten, er en arbejdsgruppe, som løbende kan anbefale forskellige 
produkter/projekter til medlemmerne. Dette forslag bliver i løbet af debatten talt ned.  
 
Beslutning: Vi kigger til de her retningslinjer indtil videre, men på baggrund af debatten 
på mødet, skal der på længere sigt arbejdes videre med det, inden der træffes endelig 
beslutning. Det tilstræbes at HB arbejder videre med det her case-baseret, så der opnås 
en større indsigt i hvilke henvendelser LA og formanden modtager inden der tages endelig 
beslutning. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 8 

Konstitueringer 

Sagsfremstilling • Søndermarkens bestyrelse – nyvalg  
Punktet Konstituering af plads i Søndermarkens bestyrelse er på dagsordenen, 
da der skal findes en ny repræsentant til denne bestyrelse.  

• DH-repræsentant - kun 1   

• Ejendomsfonden - ændring  

• Ankestyrelsens praksisudvalg - nye indstillinger  

• Global Group, Nordisk møde og Udviklingsstrategisk forum – opdatering 

Bilag Konstitueringslister – tilrettet og original fra 23. januar 2021 

Referat • Landsforeningen Autisme har en plads i bostedet Søndermarkens bestyrelse, hvor 
vores nuværende medlem ikke ønsker at beholde sin plads. 
Beslutning: 
Tina R. Sølling er valgt til Søndermarkens bestyrelse.   

 

• Landsforeningen Autisme har, som organisation, kun én plads i DH’s 
repræsentantskab og ikke to pladser, som har været vores udgangspunkt den 23. 
januar 2021.  
Der er repræsentantskabsmøde i DH d.29-30. oktober i Kolding. Landsforeningen 
Autismes repræsentantskabsmøde ligger d. 30-31.  Kathe undersøger program for 
30.okt i DH. 
Vi skal vælge hvem af de 2 repræsentanter vi valgte på første møde (Tina og 
Simon), der skal være repræsentant i DH.   
Beslutning:  
Simon Felskov er valgt som Landsforeningen Autismes repræsentant til DH’s 
repræsentantskab.   
Tina trækker sig som repræsentant.   
Dorthe Schandorph og Kathe Johansen er suppleanter.  
 

• Formanden erindrede om de under bestyrelsesmødet den 23. januar 2021 
stedfundne udpegninger til Ejendomsfonden under Landsforeningen Autisme og 
orienterede om de siden da fremkommende oplysninger om planerne om et 
omfattende nybyggeri til Bostedet Højtoft, hvor investor lægger vægt på, at 
Landsforeningens Formand er repræsenteret i ejendomsfondens bestyrelse. 
Formanden har forud for mødet på den baggrund været i dialog med Tinja, Felix 
og Kirstin, som udpeget under bestyrelsesmødet den 23. januar 2021. Kirstin har 
meddelt, at hun også af andre grunde ønsker, at Formanden med 
Hovedbestyrelsens tilslutning godkender dette. 
  
Ejendomsfondens bestyrelse består af 5 medlemmer, som udpeges af 
Hovedbestyrelsen for Landsforeningen Autisme. Af disse 5 medlemmer skal 3 
være medlem af Hovedbestyrelsen Landsforeningen Autisme, mens 2 
medlemmer skal udpeges udenfor Landsforeningens Hovedbestyrelse. Det skal 
tilstræbes, at de to sidstnævnte bestyrelsesmedlemmer tilfører bestyrelsen 
sagkundskab efter bestyrelsens øjebliklige behov.  
BESLUTNING: 
Hovedbestyrelsen godkendte, at de udpegede fra Landsforeningen Autisme’s 
Hovedbestyrelse til Ejendomsfonden skal være: 
  
Felix Munch 
Tinja Vandmose 



 
 

Kathe Johansen 
  
som afløser: Bernd Weibeck, Heidi Thamestrup og Lars Grønlund Kristensen, der 
alle har været medlem af Hovedbestyrelsen, men som efterfølgende er udtrådt. 
  
Bruno Månsson udpeges som sagkyndigt medlem med særligt kendskab til 
fondsret og strukturering af store projekter, mens Michael Venzel Jensen 
fortsætter som sagkyndigt medlem (økonomi) for den resterende 
udpegningsperiode, som ifølge årsrapporten fra 2019 er til 31. oktober 2021.  
  
Formanden orienterede i øvrigt om, at Ny Højtoft kommer til at ligge i Lejre 
Kommune i byen Hvalsø i et nyt og moderne byggeri. Der er ligeledes meget 
foreløbige overvejelser om et selvstændigt og nyt bostedsprojekt i Kolding.  
  
Endelig orienterede Formanden om, at det er hensigten, at Ejendomsfondens 
bestyrelse konstituerer sig med Kathe Johansen som formand. 
 

• Til Ankestyrelsens Praksisudvalg, skal der laves ny indstilling.  
Kom beskikket arbejder man på forskellig praksis på hele handicapområdet. Man 
skal kende nævnsarbejdet i ankestyrelsen godt.   
Peter K H Nielsen kender arbejdet godt gennem flere tillidshverv i nævn. 
Formanden vil gerne indstille Peter K H Nielsen.   
Beslutning: 
Peter Halager Nielsen er valgt 
 

• Psykolognævnet - her kan vi indstille en repræsentant, der sidder frem til 
sommerferien, og herefter yderligere 4 år.   
Det kræver at man har nævnserfaring, for at man kan stille op til posten.  Der er 
meget læsestof. 100 sider pr sag. 5-7 sager pr gang. Møder 1 gang om måneden.  
Vi ved ikke vores indstilling bliver valgt. Det er DH, der vælger hvem der bliver 
valgt. 
Beslutning: 
Kathe Johansen er valg 
 

• Global Group, Nordisk Møde og Udviklingsstrategisk Netværk (samarbejde 
gennem DH) Der har været tvivl om sammenhængen imellem ovenstående. 
Der er møde i Udviklingsstrategisk Netværk den 16/3, interesseredere bedes selv 
tilmelde sig. 
Ift. Global Group og Nordisk Møde skal vi have sat et møde op med Brian 
Andersen fra den gamle Hovedbestyrelse, han ved meget om dette og han kan 
fortælle os om det. Han vil gerne dette samarbejde.   
Orientering  
Stina Lund og Simon Felskov blev valgt på møde 23. januar til Udviklingsstrategisk 
Netværk. 
Kirstin Eliasen og Simon Felskov blev valgt på møde 23. januar til Nordisk Møde 
 

• Der er forslag om at sende en blomst til afgående HB-medlemmer.  Punktet blev 
rejst på det seneste lukkede HB-møde under punktet evt. 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen vedtager at sekretariatet skal sende en blomst til afgående 
hovedbestyrelsesmedlemmer.   
Alle skal have for samme beløb: 300 kr.   
Formanden skriver en hilsen til de afgående hovedbestyrelsesmedlemmer 

 



 
 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 9 

Samarbejde med ABA-foreningen 

Sagsfremstilling HB har modtaget en henvendelse fra ABA-foreningen vedr. samarbejde 

Bilag Henvendelse fra ABA Foreningen 

Referat  
Indledning: LA har fået et brev fra ABA-foreningen, og det vi skal beslutte her 
er, hvorvidt vi skal afholde et møde med ABA-foreningen. LA 
har tidligere ikke samarbejdet med enkelte behandlingsformer.  
 
Kommentarer: Der fremføres gentagne gange i debatten meget kritiske indlæg og 
holdninger til ABA-foreningen og dens metoder, og ligeså fremføres gentagne gange 
meget kritiske holdninger til et muligt samarbejde mellem LA og ABA Foreningen. Andre i 
debatten ønsker at forholde sig åbent til ABA-foreningen, og at det, at indgå i en dialog 
med dem, ikke nødvendigvis vil medføre et samarbejde, men vil betyde at man kunne 
blive klogere på deres arbejde og hvorvidt LA bør indgå samarbejde eller ej. Der henvises 
flere gange i debatten til at LA ikke tidligere har samarbejdet med enkelte 
behandlingsmetoder, og derfor et ønske om at gøre som man plejer.   
 
Beslutning: LA siger tak for henvendelsen, men ønsker ikke at indgå yderligere dialog eller 
samarbejde med ABA Foreningen 
  
Mindretalsholdning:  
Simon Felskov mener at landsforeningen autisme selvfølgelig skal interessere sig for og 
indgå i dialog om autismespecifikke kommunale skoler og dagtilbud. Derfor giver det 
mening at tage et dialogmøde med afsender. Den konkrete skole er ret ny og har fået 
meget kommunalt opmærksomhed over hele landet, som en model forvaltning og 
lokalpolitikere læser og taler om. Derfor er det rigtig godt for os, at få dybere indsigt i 
stedet. Det er ikke nødvendigvis hele HB, der behøver sætte tid af til det, men nogle 
medlemmer kunne med fordel høre noget mere om tilbuddet.  
   
For uanset hvad, så eksisterer skoletilbuddet i Aarhus kommune. Det henvender sig til 
børn og unge med autisme. Altså en gruppe af mennesker som landsforeningen ifølge 
egne vedtægter repræsenterer. Uanset hvad man så end måtte mene om den 
pædagogiske profil, så må det ikke stå i vejen for, at vi interesserer os for børn og deres 
skolegang. Derfor skal vi også være nysgerrige på, hvordan skoler fungerer i praksis. 
Særligt når nye tilbud kommer til og får stor opmærksomhed.  
Rent principielt bør vi hverken tage afstand fra eller blåstemple et skoletilbud, hvor ingen 
fra Landsforeningen har set stedet, ingen har talt med eleverne, forældrene, lærerne, 
initiativtagere eller lign. Denne betragtning mener jeg bør gælde uanset hvilket tilbud der 
er tale om.  
   
I evaluering af tilbuddet, foretaget af Aarhus kommune, ses det bl.a. at der er opnået 
højere trivsel og mindre skoleværing, samt at børnene oplever at de har flere venner. Det 
kan man tro på eller lade være, men en evaluering som den kan ikke retfærdiggøre at vi 
ikke vil i dialog og interessere os for hvad der rent faktisk foregår i praksis.  
 
 
 

 

 



 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 10 

Oplæg vedr. testamenter 

Sagsfremstilling Henvendelse omkring samarbejde på LA´s hjemmeside vedr. testamenter 

Bilag Mail vedr. testamenter 

Referat Indledning: LA har fået en henvendelse fra et firma, der gerne vil ligge på vores 
hjemmeside, så man gratis kan oprette testamenter til Landsforeningen Autisme gennem 
dem.   
  
LA har tidligere haft en lignede mulighed på hjemmesiden iftt. Legater. 
  
Det nye firma vil gerne på hjemmesiden sammen med det firma, der tidligere har været 
der Dvs. tilbud om både legater og testamenter.  
 
Kommentar: Sekretariatet skal lige undersøge om det koster noget, at lave 
testamenter hos det firma vi tidligere har brugt.  
Og om det skal være der sammen med det nye.  
 
Beslutning: Hovedbestyrelsen vedtager, at formanden gerne må gå videre med det nye 
firma på hjemmesiden – og skal undersøge om det koster noget gennem det tidligere 
firma, og om det også skal være på hjemmesiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 11 

Økonomi 

Sagsfremstilling Indledning:   
HB ønsker på sigt mere orientering omkring foreningens økonomi. Det vil sekretariatet 
selvfølgelig gerne imødekomme. Vores bogholder arbejder i øjeblikket på højtryk omkring 
at få årsrapporten på plads for sidste år. Ligeledes vil der også fra sekretariatets side blive 
lavet et økonomisk årshjul, sideløbende med økonomiske opdateringer til 
HB. Ligeledes kan arbejdet med økonomien fx. lægges i et økonomiudvalg. 
 

Bilag -  

Referat Kommentarer:  Under debatten bliver der spurgt ind til hvor ofte det giver mening at 
have økonomisk status i HB, om det giver mening hver halve år eller en gang i kvartalet. 

Der bliver også spurgt indtil hvordan man som kredsformand kan følge med i 
arbejdet med økonomien, samt hvordan kredsenes økonomi er struktureret ift. 
brug af cvr. nr. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 12 

Lukket punkt – nedsættelse af arbejdsgrupper (P) 

Sagsfremstilling • Nedsættelse af lukkede arbejdsgrupper  
• Valg af tovholdere til åbne arbejdsgrupper    
• Nedsættelse af åbne arbejdsgrupper  
• Vederlag til formanden 

 

Bilag Opstillede til arbejdsgrupper 

Referat Indledning og kommentarer: se særskilt referat for debatten af det lukkede punkt. 
 
Beslutninger:  
HB godkender beslutningen omkring aconto vederlaget til formanden.   
  
HB beslutter at:   
Fremadrettet får bestyrelsesmedlemmer i kredsene lov at stille op til de 
lukkede arbejdsgrupper.   
  
HB beslutter at:   
Der udsendes en tirsdagspost med information om hvilke grupper, der er ledige pladser 
i.   
 
Lukkede arbejdsgrupper:  
 
Vedtægtsudvalg:   
De valgte er: Gitte Olander, Lilli Jørgensen, Tinja Vandmose, Flemming Rasmussen, 
Kirstin Eliasen (1 ledig plads).   
  
Repræsentantskabsmøde  
De valgte er: Gitte Olander, Marije Jacobsen, Dorthe Schandorph, 
David Facius, Flemming Rasmussen (1 ledig plads)   
  
Kursusudvalg:   
De valgte er Tina R. Sølling, Felix Munch, Simon Felskov, David Facius (2 ledige pladser)   
  
Kredsudvalg:   
De valgte er: Lilli Jørgensen, Gitte Olander, Dorthe Schandorph, 
Kirstin Eliasen, David Facius (1 ledig pladser)   
  
GDPR-udvalg  
De valgte er: Gitte Olander, Kathe Johansen, Flemming Rasmussen (3 ledige pladser)  
  
Der laves et økonomiudvalg:   
Susanne Christensen, Dorthe Schandorph og Kathe Johansen er valgt.   
  
  
Åbne arbejdsgrupper:   
  
Frivilligstrategi-gruppen:   
De valgte er: Tina R. Sølling, Felix Munch, Susanne S. Ottosen, Anna Malmkjær Willumsen 
(8 ledige pladser)   
  
Inklusions-kampagnegruppen:   
De valgte er: Birgitte Nielsen, Christina Hansen, Peter Vang, Janne Hjort Lund, Malene 



 
 

Adler  
(7 ledige pladser)   
  
Kommunal og regionsvalgsgruppen:   
De valgte er:  Christina Hansen, Susanne S. Ottosen, Simon Felskov , Anna Leth Jørnø  
(2 ledige pladser)   
  
Hjemmesideudvalg:  
Tovholder: Simon Felskov  
De valgte er: Susanne Claudi, Anne Marie Madsen, Lise Lotz,Tanya Alvits, Anna Leth 
Jørnø, Gitte Olander  
  
Bisidderudvalg  
Tovholder: Kirstin Eliasen   
De valgte er: Michael Wayand, Susanne Christensen, Dorthe Schandorph, Susanne S. 
Ottosen  
(7 ledige pladser)   
  
Autisme +   
Tovholder: Jane Jensen  
De valgte er: Felix Munch, Marije Jacobsen, Stig Søgaard Jensen  
(intet max)  
  
Pjeceudvalget:   
De valgte er:  Anna Leth Jørnø, Malene Adler, Simon Felskov, Flemming Rasmussen , 
Vibeke Hørsted Jensen, Susanne Claudi, Karen Willumsen  
(intet max)   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mødedato 7. marts 2021 

Dagsordenpunkt 
nr. 13 

Evt. 

Sagsfremstilling -  

Bilag -  

Referat Kommentarer: 
 
Sommerferier:   
Der kom et spørgsmål om sommerferier. Vi har styr på Malta. Det kommer på 
hjemmesiden i løbet af de næste 14 dage.   
  
Der går noget tid inden vi får svar ift puljer til sommerferierne. Vi ved ikke hvad 
kriterierne bliver endnu.   
Vi er ved at finde ud af hvordan ferierne skal organiseres.   
Vi melder noget ud lige så snart, vi har det hele på plads.  
  
Kredsene:   
Er der overblik over generalforsamlinger. Nej det er forskelligt hvad kredsene gør.   
Der er ikke et overblik.   
  
Verdens Autismedag:   
Kunne vi gøre noget større næste år hvor LA har 60 års jubilæum?  
Ja det kunne vi da.   
  
Autismeblad:   
Der kommer et autisme-blad.  
  
Det vælter ind med ansøgninger til socialrådgiverstillingen.   
  
Velkomstmail:   
Der er mange medlemmer, der ikke har fået deres medlemsnummer. Det er ikke godt. 
Arbejdsgruppen for frivilligstrategi skal kigge på det.   
Formandskabet skal lige overveje, hvad der ellers kan gøres.   
  
Chatten under HB møder:  
Kan vi finde en løsning på dette? Det er både lidt træls at folk bruger chatten, men det 
giver også mening, at folk gerne vil bruge chatten. Måske kan man bruge hjemmesiden?  
Formand: forhåbentlig kan vi snart mødes fysisk. Men vi er nødt til at finde en løsning på 
det.  
Måske er det ikke ideelt at det er formanden der holder talerlisten.   
Formand: det vil være rigtig godt at kigge på, at det er en anden, som er mødeleder.  
Det vil også være smart, hvis teams kunne administrere talerlisten bedre.  
  
Spørgsmål omkring Aspergerforeningen:  
Kontingent. Autisme og Aspergerforeningen får 175 kr. og resten af kontingentet går til 
landsforeningen.  
Formanden: det vil være godt at gøre op med det her med, hvor man er medlem, og 
hvilke ting man så må/kan deltage i (ex. i forhold til Aspergerforeningen). Der skal kigges 
på aftalen igen.  
  
Vedr. Sekretariatschef stillingsopslag:  
Der er blevet lavet rettelser, så hvornår er fristen på det?  
Formand: den er ikke kommet ud endnu, det skal lige køres igennem med 
socialrådgiveren først.  



 
 

Der er blevet lavet et grundlag, som man kan arbejde videre med, men det giver mening 
at genbesøge stillingsopslaget efter/i løbet af de 4 måneder, fordi det kan være, at vi er 
blevet klogere.  
  
Vedr. kontrakt til formanden:  
Der ønskes et lukket HB møde, som kun omhandler kontrakten til formanden snarligt. 
Mødedato for lukket HB møde: onsdag d. 10.3, kl. 20.00-22.00.  
Der bliver lagt bilag ud på teams efter mødet i dag, og der bliver udsendt indkaldelse.   
 

 
 
 
 

 


