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Hovedbestyrelsesmøde den 6. april 2022.  
Teams-møde 

REFERAT, ÅBNE PUNKTER 
 
Til stede på mødet: Kathe Bjerggaard Johansen (formand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Tinja 
Vandmose (næstformand), Simon Felskov, Susanne Christensen, Tina Ravn Sølling, Kirstin Eliasen, Marije 
Jacobsen samt suppleanterne Vinni Kjærgaard Jørgensen og Jane Jensen (indtræder i HB under Tomas Schilling 
Nielsens orlov, der løber frem til 20.5.) 
Orlov: Tomas Schilling Nielsen. 
Desuden deltog sekretariatschef Torben Dan Pedersen (referent). 
 
 

 
Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 

deadline 
1 Valg af mødeleder Dorte Schandorph Jensen blev valgt frem for formanden 

med den begrundelse, at formanden således bedre kan 
fokusere på indholdet af mødets debatter. 

 

2 Valg af referent Torben Dan Pedersen blev valgt.  

3 Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at Felix 
ønsker vores deltagelse i Priden drøftet inden punktet 
eventuelt.  

 

4 Habilitet  Der var ingen habilitetsproblematikker i forbindelse med 
den åbne dagsorden.  

 

ORIENTERINGSPUNKTER 

5 Orienteringer fra 
formanden 

Formanden aktiviteter har været intensive i den forgange 
måned, hvilket afspejles i denne orientering: 
 

Kathe har deltaget i generalforsamlingen i kreds 
Østjylland. Der blev stillet en række opklarende spørgsmål 
til Landsforeningens involvering i projektet ”Ny Højtoft 
ApS.” Landsforeningen Autisme er blandt dem i Danmark, 
der ved mest om hvordan et hjem til en autist bedst kan 
indrettes, så det af beboerne opleves som et hjem.  

Derfor vedtog LA i maj 2021 at oprette Hvalsøfonden. I 
Hvalsøfonden deltager LA ved at samle eksperter og give 
praksiseksempler på gode autisme bosteder. Det fokus 
som Landsforeningen Autisme har i Hvalsø Fonden er at 
tale autisternes sag. Dette gøres pt ved formanden, Kathe 
og Hb medlem Felix. 

Under ejendomsfonden Hvalsø ligger datterselskabet "Ny 
Højtoft ApS". Det er dette datterselskab som er bygherrer 
på det første af i alt 5 projekter. 

Projektet overdrages om kort tid til investor ved 
overdragelse af anparterne i datterselskabet. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

På dette første projekt udfører Landsforeningen Autisme 
rådgivning om bæredygtighed og bedst mulig indretning af 
bygningerne. 

Landsforeningen Autisme modtager honorar for rådgivningen. 

 
 
Møde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Vi 
drøftede beskæftigelse for autister, bl.a. Isbryderordning, 
Fast Track, SU til STU mm, retten til 
ressourceforløbsydelse, når man er færdig med STU, bedre 
forløb i jobcentre for sent diagnosticerede autister.  
 
Møde med Roskilde Jobcenter om vidensforløb for 
medarbejdere i landets jobcentre – de ved ikke nok om 
autisme. Vi arbejder videre om etableringen af kurser. 
 
Møde i DH om retssikkerhed. Vi og DH har samme syn på 
problematikken. 
 
Været i TV Lorry om Rudersdal Kommune, hvor der 
gennem en årrække har været en ulovlig visitationspraksis. 
 
Deltaget i møde i DH’s handicapppolitiske råd. Der 
kommer en rapport i slutningen af april måned med tal fra 
beskæftigelses- og arbejdsmarkedet for handicappede.  
 
Afleveret kommenterer til undervisningsministeriet om 
”Sammen om Skolen.” Der kom et oplæg fra ministeriet, 
som vi havde fire dage til at kommentere på. Ministeriets 
oplæg manglede fuldstændig forståelse for, hvad autisme 
er og hvordan man skal forholde sig til det i en 
skolesituation. 
 
I næste uge starter et TV2 program ”Mit Liv med autisme.” 
Formanden har været interviewet til programmerne. 
Historien bliver fulgt op i Politiken, BT og TV2 Nyhederne. 
 
Rigsrevisionens rapport om kommunernes håndtering af 
socialområdet dokumenterer, at borgerne helt generelt 
ikke får den hjælp, som de har både brug for og krav på. 
Formanden har været interviewet til flere medier og 
kommenteret på rapporten.  
 
Der er kommet resultater fra en undersøgelse, der 
dokumenteret, at der er meget lidt tilsyn med efterskoler, 
hvor der er autister. Der er nu kommet nye retningslinjer. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Øvrige aktiviteter fra den seneste måned: 

• Der er løbende møder i DH om ”Børnene Først.” 

• Undervisningsministeriet udgiver en rapport om 
inklusion. 

• Besøg på SOVI. 

• Deltaget i Cph:DOX 

• Møde med Socialpædagogernes fagforening om 
et muligt tættere samarbejde. 

• Holdt oplæg i to kredse om retssikkerhed.   
 
 

6 Orienteringer fra 
sekretariatschefen 

• Markedschef Gitte Velling er opsagt med 
baggrund i foreningens anstrengte økonomi. 

• Samarbejdet med Boostly fungerer godt og det 
første magasin udkommer som iPaper i ugen efter 
Påske. Vi udvider samarbejdet, idet målet er, at 
AutismeBladet fremover bliver finansieret 
gennem annoncesalg. 

• Vi arbejder på at udvikle et smykke i samarbejde 
med smykkefirmaet Gade & Juul fra Vodskov. 
Udviklingen af smykket følges af et tv-hold fra TV2 
og indgår i programmet ”Årgang 20.” 

• Kreds Nordjylland har haft svært ved at finde en 
kasserer. Sekretariatet har indtil videre overtaget 
bogføringen (mod betaling) af kredsens bilag samt 
stå for kontoen og de løbende betalinger. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Kredsbestyrelses-
seminar  

Programmet til seminaret er udarbejdet af udvalget og er 
allerede sendt ud. 
 
Sp.: Oprindeligt var det meningen, at kredsseminaret 
skulle være en slags ”Mini-SIKON.” Hvorfor er denne tanke 
forladt? 
Kirstin fra udvalget forklarer, at man har forsøgt at 
fokusere på de mest pressende emner. 
 
Sp.: Kredsene har stort behov for at lære at bruge Teams 
og er blevet lovet hjælp. Kan vi indarbejde det i 
dagsordenen? 
Udvalget mener ikke, det er den rigtige løsning at alle skal 
lære om Teams på en gang. I stedet kommer Torben fra 
sekretariatet rundt til kredsene i løbet af efteråret og 
forklarer om Teams under mere rolige forhold og med 
færre deltagere ved møderne. Så snart vi ved mere, 
kommer der en invitation ud til kredsene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirstine og 
arbejdsgruppen. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Frivillighed: På baggrund af oplægget fra 
frivilligstrategigruppen, skal der indarbejdes noget om 
frivillighed på kredsseminaret. Kan det nås?  
 
Vi skal udarbejdes en frivilligpolitik. Der nedsættes en 
arbejdsgruppe og derefter formuleres vores frivilligpolitik. 

 
 
 
 
Tina og Kirstine 
 
 

DEBATPUNKTER 

8 Oplæg fra 
Frivilligstrategi-
gruppen. Anna 
Willumsen fra 
gruppen 
præsenterede 
resultater og 
anbefalinger fra 
gruppens arbejde. 

Der var følgende kommentarer på baggrund af oplægget: 
 
Autismevenlige tiltag – hvor langt er vi her? Til SIKON er 
der udarbejdet et omfattende informationsmateriale om 
autismevenlige tiltag. Hele konferencen tager i meget vidt 
omfang hensyn til autistiske menneskers deltagelse. Vi er 
på vej og får værdifulde erfaringer fra SIKON. 
 
Autismevenlig gennemlæsning af materialer: Vores 
kommunikationsmedarbejder, Gitte May, læser en stor del 
af vores materialer igennem og sikrer ”autismeblikket” på 
form og indhold. Vi har ikke mulighed for at diktere 
kredsene, hvad de skal gøre, men vi kan udarbejde 
anbefalinger og gode råd. Materialet fra SIKON bliver 
sendt til alle kredse til inspiration. 
 
Ideen om et nationalt Autismeråd og et nationalt 
pårørenderåd blev godt modtaget. Hvordan kommer vi 
videre med ideen? 
 
Flere erklærede autister i styrende organer: Vi udsætter 
dette arbejde til 2023-24. 
 
”Ventet og Velkommen.” Vi skal opprioritere hele 
modtagelsen af nye medlemmer. Kredsene skal involveres 
i udarbejdelsen af materialet: Hvad vil de have med? 
 
Fremadrettet: 
Vi arbejder videre med de grønne bokse i Kathes oversigt. 
I takt med at vi arbejder os videre med de grønne 
indsatser, skal HB prioritere de øvrige. 
 
Der skal udarbejdes en Frivilligpolitik for foreningen. Der 
nedsættes en arbejdsgruppe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria. Primo maj. 
 
 
Torben. Skrives ind i 
arbejdsplanen 
 
 
 
 
 
Kirstine er 
tovholder. 
 
 
 
 
 
 
 
Tina er tovholder. 
 
 

9 LUKKET PUNKT   

10 Deltagelse på 
Folkemødet  

Fra Landsforeningen Autisme deltager:  

• Kathe 

• Dorte 

• Simon (skal afklares) 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

• Nina fra AAV 

• Silke fra AU – hun skal spørges. 
Der er allerede booket et hus i Rønne til deltagerne. 
Der skal bookes transport frem og tilbage. LA tilbyder at 
betale for Silke og Nina. 
 
Det blev aftalt, at når programmet er klar, skal vores 
deltagere sammen gennemgå programmet med henblik på 
at sikre, at LA er repræsenteret med mindst en deltager 
ved alle de vigtigste debatter.  
 

 
 
Torben. 
 

BESLUTNINGSPUNKTER 

11 Vedtægts-
ændringer fra 
kredsene 

Der mangler et mere klart overblik over, hvad de 
forskellige ændringer helt præcist indebærer. Der skal 
udarbejdes en oversigt til næste HB-møde, så det tydeligt 
fremgår, hvad ændringer helt præcist er. 

 
 
Torben, næste HB-
møde. 
 

12 Europæisk 
autismekongres 
2025. Skal vi 
indsende 
ansøgningen? 

Ansøgningen og budgettet blev fremlagt og drøftet. Der 
var følgende spørgsmål og kommentarer: 
 
Sp.: Kan vi overhovedet nå at tilrettelægge og gennemføre 
et så stort arrangement til 2025? 
Sv.: Det kan vi, fordi de største og mest tidskrævende 
opgaver varetages af vores eksterne samarbejdspartner, 
MCI. 
 
Sp.: Der er kun afsat penge til syv eksterne 
oplægsholdere. I Krakow til efteråret er der 100. Hvordan 
hænger det sammen? 
Sv.: De syv oplægsholderes deltagelse dækkes fuldt og 
helt af konference. Skulle vi dække samtlige omkostninger 
for alle oplægsholdere, ville deltagerprisen formentlig 
stige med 50-60%. Derfor er de fleste oplægsholdere 
almindelige kongresdeltagere, der – ud over at deltage på 
kongressen – også holder et oplæg. Det er kutyme ved 
langt de fleste internationale kongresser og er indført for 
at holde deltagerprisen nede. 
 
Sp.: Er det rigtigt, at alle oplægsholdere og bestyrelsen for 
Autism Europe skal flyve på 1. klasse og bo på 
d’Angleterre? 
Sv.: Der er ingen krav fra Autism Europes side mht. 
transport og hotel. Det bestemmer de lokale arrangør. 
 
Sp.: Kan vi overhovedet skaffe så mange frivillige? 
Sv: Det kan vi, fordi vi tilbyder en ”Roskildeordning,” hvor 
de frivillige får kongresdeltagelsen gratis mod at stå til 
rådighed en formiddag eller en eftermiddag. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Sp.: Prisen virker meget høj i forhold til at almindelige 
autistiske mennesker skal kunne deltage. 
Sv.: Kongressens målgruppe er primært fagprofessionelle, 
som deltager i kongressen som led i deres arbejde og 
dermed får kongresdeltagelsen betalt af deres 
arbejdsplads. Vi arbejder på at streame en stor del af 
oplæggene og gøre dem tilgængelige for ”alle” for få 
penge. 
 
Sp.: Er vi nu bundet på hænder og fødder af dette 
”jubeloplæg” og dette budget? 
Sv.: Nej, vi sender et oplæg afsted. Hvis vi vinder, skal der 
indgås forhandlinger med Autism Europe om den endelige 
aftale. Først når den er underskrevet, er der en 
forpligtende aftale.  
 
HB besluttede, at ansøgningen om afholdelse af den 
Europæiske Autismekongres i 2025 sendes afsted. 
Afgørelsen træffes den 15. maj under AE’s 
generalforsamling (hvor Kathe deltager.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Done. Modtagelsen 
er bekræftet af AE. 
 
 

13 Retningslinjer for 
annoncer og 
samarbejde med 
eksterne partnere 

HB mener, at disclaimerteksterne nogle steder (fx under 
SIKON-kurser) står meget påfaldende. Teksterne ønskes 
placeret mindre fremtrædende.  
 
Forskellen på annoncer og samarbejdspartnere er ikke 
tydelig nok. Der skal arbejdes med teksterne, evt. 
udarbejde flere version er afhængigt af, hvilken type 
samarbejde, der er tale om.  

Torben 
 
 
 
Marije og Felix 
kommer med et 
oplæg. Sendes til 
Torben  

14 Hvad gør vi med 
tonen på FB? 

Det blev besluttet, at FB-gruppen lukkes for opslag ti 
tidsrummet fra kl. 22.00-08.00. Dette gælder indtil HB-
mødet den 29. juni. 
 
Felix tilkendegav, at han stemmer imod denne løsning. 
 
Sekretariatet skal – om muligt – henvises til andre fora, 
hvor man som autist kan skrive opslag og række ud efter 
hjælp under ”lukketiden.” 

Fie. 

15 LUKKET PUNKT   
 

16 Priden 2022 Felix fremførte, at hans oplevelse er, at Landsforeningen 
deltager på Priden pr. default og at formanden har 
opgaven. 
Sidste år meldte formanden fra, dels pga. Corona og 
økonomi, dels pga. opskruede deltagerpriser samt 
sammenfald med world pride.  
 
Felix spurgte ind til forberedelserne for dette år og 
formanden meldte, at hun havde været optaget af andre 

 
 
Torben/Fie. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

relevante og krævende opgaver. Derfor havde hun ikke 
forholdt sig til priden ind til videre. 
 
Formanden udtrykte, at Priden er vigtig og at Felix er 
velkommen til at handle på Pride/stå for det. 

Felix indstillede, at Landsforeningen deltager ved Priden 
i år. HB er med på at der formuleres et opslag på FB, der 
skal samle frivillige. Umiddelbart var er der ikke andre 
fra HB der kan/ønsker deltage. Der skal være en 
tovholder.  
Priden i Kbh. er 15-21 aug. 2022. Deltagelse er gratis i 
år. 
LA afsætter 5.000 kr. til bannere og lignende.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felix? 

17 Eventuelt Mødet sluttede kl. 22.42.  

 

 


