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Hovedbestyrelsesmøde den 29. juni 2022.  
Teams-møde 

REFERAT, ÅBNE PUNKTER 
 
Til stede på mødet: Kathe Bjerggaard Johansen (formand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Tinja 
Vandmose (næstformand), Susanne Christensen, Tina Ravn Sølling, Kirstin Eliasen, Marije Jacobsen, Flemming 
Rasmussen, Felix Munch, Jane Jensen samt suppleanten Vinni Kjærgaard Jørgensen, der på mødet indtræder i 
stedet for Simon Felskov.  
Afbud: Simon Felskov 
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.   

2 Valg af referent Torben Dan Pedersen blev valgt.  

3 Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

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

 

ORIENTERINGSPUNKTER 

5 Orienteringer fra 
formanden 

Orienteringen fører tilbage til begyndelsen af maj måned. 
 
Formanden har haft foretræde for børne- og 
ungeministeren. 
 
Møde i inklusionsalliancen: De bakker meget tydeligt op 
om vores arbejde. Vi vil meget gerne ud i segregerede 
tilbud – specialtilbud, der passer til autister. 
 
Har været til generalforsamling i Autism Europe. Kathe 
blev valgt ind i bestyrelsen. Vi havde indsendt ansøgning 
om at blive været for konferencen i 2025. Vi tabte med en 
enkelt stemme til Irland. Vi blev opfordret til at lægge en 
ansøgning igen. Det er en organisation, der hedder 
”Asiam” – As I Am – der har vundet. De er dygtige og vi 
kan lære meget af dem. 
 
Vi deltager i udligningsalliancen. Vi står sammen her for at 
kunne lægge et samlet pres på ministeren. Vi lægger pres 
på regeringen for at ændre de ujævne udligninger, der 
findes i kommunernes forvaltning. Det kan koste 
kommunerne meget dyrt, når der henvises til bosteder i 
andre kommuner, hvor kommunen så skal betale hele 
udgiften uden kompensation fra staten. 
 
Tony Attwoods oplæg om piger og autisme.  Han er spurgt, 
om han vil komme på SIKON til næste år. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Hvidovre Kommune har kontaktet os, fordi de vil skabe en 
ny autismestrategi på tværs af alle enheder. Jeg har haft 
møde med dem, hvor jeg gav et generelt oplæg om 
autisme som baggrund for en ny autismestrategi i 
kommunen.  

Generelt kommer der, i fremtiden, mere fokus på mere 
helhedsorienteret sagsbehandling, da hovedloven 
træder kraft til næste år. Se mere om hovedloven her, 
som er vedtaget i 2018. Sådan vil regeringen med ny 
lov gøre livet lettere for udsatte borgere - Altinget - Alt 
om politik: altinget.dk 
  

Sammen om Skolen. Jeg har været med som gæst for at 
give Landsforeningen Autismes mening til kende, dette 
gennem materialet som vi har indsendt, som er lavet på 
baggrund af vores fællesmøde i LA i december 2021. 
Sammen med flere andre organisationer fik vi 7 
minutter hver. Bl.a. ministeren og lærerforeningen er 
glade for vores løsninger. 
Link til de 3 bilag er lagt på vores teams 14/6 til HB. 
 
Jeg har holdt et oplæg i ”Livsmod” som er et netværk af 
nordsjællandske kommuner. 
 

Jeg har været til møde i Det Centrale Handicapråd. Vi 
har drøftet Handicapkonventionen, og orienteret om, 
hvordan vi i Danmark har sagt ja til at tiltræde 
konventionen men denne er ikke fuldt ud 
implementeret i vores lovgivning endnu. Der arbejdes i 
staten og kommunerne efter generelle forpligtelser 
med ”passende foranstaltninger”. Vi talte også om 
arbejdsløshed blandt handicappede. En forsker 
dokumenterede at ansøgere til et job, som sidder i 
kørestol, bliver fravalgt. 
 
Undersøgelse i Danmarks Evalueringsinstitut, hvor vi har 
givet input til en undersøgelse om mellemformer.  
 
Folkemødet: Vi arbejder på en tidlig screening for autisme 
af alle børn inden det fyldte tre år. Sundhedsstyrelsen er 
interesseret i vores tilgang. UVM er også interesserede. 
 
Samarbejde med Hope Foundation i Polen om et bosted 
for autister, der har stort behov for støtte. Jeg besøgte 
bostedet i forbindelse med mødet i Autism Europe mødet i 
Krakow. 
 

https://www.altinget.dk/artikel/saadan-vil-regeringen-med-ny-lov-goere-livet-lettere-for-udsatte-borgere
https://www.altinget.dk/artikel/saadan-vil-regeringen-med-ny-lov-goere-livet-lettere-for-udsatte-borgere
https://www.altinget.dk/artikel/saadan-vil-regeringen-med-ny-lov-goere-livet-lettere-for-udsatte-borgere
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Kickoff møde om Barnet Lov. Jeg sidder med som FU-
medlem i DH. Vi skal holde øje med om loven bliver 
implementeret ordentligt. Vi har også skrevet et 
høringssvar til Barnets Lov. Vi er ikke udtaget som 
høringspartner, men vi har gjort det alligevel. 
 
Ny Højtoft. Vi afventer nogle beregninger på baggrund af 
situationen i Ukraine og leveringssituationen i verden, som 
gør materialer noget dyrere. 
 

6 Orienteringer fra 
sekretariatschefen 

AutismeBladet 
Udkommer ca.1.8. Fie har været syg. Forsinket og vi 
sender det ikke ud i juli måned. 
SIKON 2023 
Vi er forud for planen og er allerede i gang med at 
indkalde papers. 
AutismGoTo 
Samarbejde med Jan Mortensen, som har grundlagt 
AutismGoTo,  om autismevenlige informationer og 
skiltning på danske museer. Og senere kommuner. Vi er 
nu ude på 27 museer, inkl. LEGO House, Kbh. Zoo, 
Universe på Als, SMK, Langelandsfortet, Observatoriet i 
Brorfelde, Historiecenter Dybbøl Banke m.fl. Vi har lige 
modtaget 50.0000 kr. fra Færch Fonden til de næste 9 
museer, primært i Nordjylland, hvor der slet ikke er 
nogen endnu. Vi fordeler indtægterne 75/25.  Mehdi og 
Linda fra Det Nationale Autismeinstitut/BCU har været 
inde over for at sikre den autismefaglige kvalitet. Læs 
mere her: Nu er der 27 autismevenlige præsentationer 
af danske museer og attraktioner på AutismGoTo - 
Landsforeningen Autisme (autismeforening.dk) 
 
Jubilæum den 14.9. 
Invitationen er klar til at blive sendt ud i starten af 
august måned. HB får også en elektronisk invitation, 
som I kan distribuere til jeres netværk. Det er kl. 15-17 i 
Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. 
Prinsesse Marie er inviteret, mundtligt tilsagn pt. Vi 
inviterer alle frivillige og vi streamer fra jubilæet til alle 
medlemmer. Og laver en lille film bagefter. Også tale af 
en historiker (som selv er Asperger), fra Kathe og fra 
Thorkild Olesen. Autismesmykket lanceres. 100 kr. pr. 
solgt smykke til sagen. Der er bestilt 5.000 smykker og 
prisen bliver i nærheden af 300 kr. Landsforeningen 
Autisme har ingen risiko, da det er smykkefirmaet Gade 
& Juul, der har udlægget og dermed risikoen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.autismeforening.dk/news/nyheder-2022/nu-er-der-27-autismevenlige-praesentationer-af-danske-museer-og-attraktioner-paa-autismgoto/
https://www.autismeforening.dk/news/nyheder-2022/nu-er-der-27-autismevenlige-praesentationer-af-danske-museer-og-attraktioner-paa-autismgoto/
https://www.autismeforening.dk/news/nyheder-2022/nu-er-der-27-autismevenlige-praesentationer-af-danske-museer-og-attraktioner-paa-autismgoto/
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Vi arbejder på jubilæumsmagasinet. Der trykkes (igen) 
et begrænset antal eksemplarer til uddeling ved 
arrangementer rundt omkring.  
 
Sommerferie 
Sekretariatet har åbent i hele ferien, dog undtagen 
næste uge (uge 27).  
 
Økonomi 
Vi ligger fornuftigt i forhold til vores budget. I forhold til 
sidste år ligger vi til at forbedre resultatet med mere 
end 2 mio. kr. Så vores turn-around kører så godt som 
det nu er muligt under hensyntagen til vores 
bemanding. Men det er stramt. Meget, meget stramt. 
Vi har netop fået tilsagn om 214.000 kr. fra 
Handicappuljen under Socialstyrelsen til Autisme i 
Fokus. Vi søgte om godt 300.000, så nu skal vi skrive 
budgettet om, så vi kan gennemføre det samme – for 
færre penge… 
Vi har søgt og fået tilskud på 181.777 kr. fra Bladpuljen. 
ULHAN: Vi får besked i morgen (har vi fået at vide i dag) 
 
Socialrådgiver 
Til og med i dag har der på præcis 3 måneder været 517 
henvendelser, der er håndteret! Vi hjælper! 

 

PS 

Fredag den 30. juni fik vi besked fra Socialstyrelsen vedr. ULHAN. VI har fået bevilliget støtte til 

Landsforeningens drift på 2.624.274 kr. Det er knapt 700.000 kr. mere end vi havde budgetteret med. Det 

betyder, at resultatet for 2022 bliver positivt, og at vi ser ud til at kunne balancere vores likviditet på den 

positive side af 0. Det er meget, meget glædeligt, at vi som forening har fået denne positive tilkendegivelse 

og opbakning til arbejdet.  

PPS 
I den officielle tilsagnsskrivelse er det anført, at foreningen får udbetalt 1,9 mio. kr. i juli måned, mens det 
resterende beløb bliver udbetalt på et ikke nærmere defineret tidspunkt i Q4. Der er tale om en ny praksis 
fra Socialstyrelsens side. Regnskabsmæssigt får det ingen konsekvens, men foreningens likviditet bliver 
fortsat presset i de kommende måneder.  
 

 


