
Referat til HB møde 13/11 2020 kl. 21.00 på 
Teams 
Deltagere: Formand Kathe Johansen, Dorte Schandorph medlem, Tinja Vandmose 
medlem, David Facius medlem, sekretariatschef Lars Grønlund 

  

Dagsorden 

1. Dagsorden er godkendt 
2. Sager til beslutning: 

I. Drøftelse af 3 kredses indkaldelse til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde med formandsvalg. Tilslutter vi os og hvilke 
konsekvenser skal vi have styr på forud for at vi sender indkaldelse – 

hvem er repræsentanter. 
Vi tilslutter os til det indkaldte møde, men afventer at tage 

stilling til, hvem der er repræsentanter – afventer svar fra 
advokat 
 

 
II. Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde via Assembly 

Voting, fastholder vi repræsentantskabsmøde den 5/12? 
Indkaldelse sendes hurtigst muligt – indsendte kandidater og forslag 
inden den 21/11, sende kandidater og forslag til repræsentantskabet den 

28/11 

Jeg vil også forslå at fremrykke valget af formand til punkt 2 på det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 
2. Valg af formand for Landsforeningen Autisme 
3. Behandling af indkomne forslag 

4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent 
samt fremlæggelse af 1/2 års saldobalance 

5. Valg af hovedbestyrelse 

6. Valg af 2 interne revisorer 
7. Valg af ekstern statsautoriseret revisor 

8. Eventuelt 
 

Vi fastholder 5/12 via assembly Voting 

Forslag til at sætte et punkt på, inden formandsvalg som punkt 2, at 
repræsentantskabet godkender det forrige møde 

Formandsvalg til punkt 3 på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 



 

Valg af dirigent bør være een af de advokater som uvildig har været inde 

over vores vedtægter og forrige møde. 

I forhold til, hvis man er fritaget for nemid kan der laves en løsning, hvor 
man som fritaget kan fremmøde evt. i Høje Tåstrup og låne en pc. 

Opmærksomhed på at der kan komme mange forslag, og at det er vigtigt 
at der er tid nok til at behandle forslag og spørgsmål. 

Tidsfrist for indsendelse af forslag og indstillinger rykkes til 25/11 og 
udsendes til repræsentantskab og medlemmer den 27/11 2020 

I starten af næste uge sender sekretariatet et skriv ud til kredsene og 

repræsentanterne omkring ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 
5/12, med opstillings skema til HB og til formandsvalg. 

III. Derudover foreslår jeg, at der oprettes en facebookgruppe som kun 
handler om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, for at 
medlemmerne kan tilvælge om de vil læse med. Derudover vil det være 
en lettelse for vores medarbejdere, som modererer Facebook, at de har 

en bestemt gruppe som er bestemt til formålet. 
Gitte sørger for at få guidet vores medlemmer over i en anden 

valggruppe, som oprettes til formålet. 

3. evt. 

Spørgsmål omkring CFA? 
CFA-underskrivelse af aftale må afvente at mindst 7 HB-medlemmer 
kan skrive under, pt er vi kun 4 medlemmer. 

 

(Måske næste møde 16/11 mandag aften kl. 19.00 – afhænger af om vi har 
fået svar fra advokat) 

 

 


