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Hovedbestyrelsesmøde 
Søndag den 29. august 2021 kl. 10.00 – 16.00 

Mødet afholdes i Landsforeningen Autismes lokaler, Banestrøget 19, 2630 Taastrup  

 

 

 

Symbolforklaringer: 
(B) Beslutningspunkt på baggrund af skriftlig eller mundtlig indstilling.   
(O) Orienteringspunkt (mulighed for spørgsmål og svar, men ingen debat.)   
(D) Debatpunkt – fx med sparring til formanden.   
(P) Punkt med personvalg.    
(L) Lukket punkt uden gæster.  
(BOB) Beslutning og behandling, et punkt med et langt bilag med ændringsforslag.   
   
I de tilfælde, hvor det ikke er formanden, der fremlægger et dagsordenpunkt, er det anført i parentes, hvem der 
fremlægger punktet. 
 
 
 

DAGSORDEN 

Formalia (B) Kl. 10.00 - 10.15:  

1. Valg af mødeleder. Dorte indstilles. 

2. Valg af referent. Torben indstilles. 

3. Godkendelse af dagsorden.  

4. Habilitet ift. dagens dagsordenspunkter jf. forretningsorden §5.  
 
Orienteringspunkter (O) Kl. 10.15 – 12.30:  

5. Orientering fra formanden.  

6. Halvårsregnskab 2021 samt likviditetsbudget (Torben).  

7. Status på arbejdsgrupperne (BILAG.)  

8. Status på arbejdsplanen (BILAG.)  

9. Status på beslutninger fra repræsentantskabsmøder (BILAG.)  

10. Nye hvervematerialer til kredsene. (BILAG.) (Torben). 

11. Oplevelsespuljen, samlet oversigt over aktiviteter. (BILAG.) (Torben). 

12. Godkendelse af vedtægtsændringer for kredsene. Afventer beslutninger på Rep. møde.  

 

PAUSE OG FROKOST. KL. 12.30 – 13.00. 

 

  
Debatpunkter (D). Kl. 13.00 – 13.30: 

13. Repræsentantskabsmøde den 30.-31. oktober: Sted, afvikling, tidsplan, praktik etc. Orientering fra 
arbejdsgruppen. Hvem fra HB genopstiller? Ændringsforslag fra HB? Ordstyrer? (Marije) 

14. Budget 2022. (BILAG). (Torben) 
  
Beslutningspunkter (B). KL. 13.30 – 14.30: 

15. Oplæg til plan for HB-møder fremover: Fire fysiske møder, et weekendseminar. Teams-møder derudover syv 
gange årligt med reduceret og mere aktuel dagsorden. Dermed er der HB-møde ca. en gang månedligt. 

16. Bi-intervention i civilretssag om skoleplaceringer. (BILAG.)  

17. Nedsætte arbejdsgruppe, der skal planlægge 60-års jubilæet den 14. september 2022.  
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18. Godkendelse af Kredsudvalgsgruppens oplæg til repræsentantskabsmødet (BILAG)  

19. Godkendelse af Frivilligstrategigruppens oplæg til repræsentantskabsmødet (BILAG EFTERSENDES) 

20. Godkendelse af nyt kommissorium til hjemmesidearbejdsgruppen (BILAG). (Simon/Torben) 

21. Leje af værelse til HB-medlemmer til møder i Kbh. (BILAG.) (Torben) 

22. Deltagelse i Aarhus-konferencen den 1.-2. oktober.  

23. Opsamling og afslutning på den åbne del af mødet.  

 


