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Hovedbestyrelsesmøde den 21. august 2022.  
Fysisk møde i Frivillighuset i Esbjerg 

REFERAT, ÅBNE PUNKTER 
 
Til stede på mødet: Kathe Bjerggaard Johansen (formand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Susanne 
Christensen, Tina Ravn Sølling, Kirstin Eliasen, Marije Jacobsen, Jane Jensen.  
Deltog i mødet via Teams: Felix Munch, Tinja Vandmose (næstformand), Simon Felskov og Vinni Kjærgaard 
Jørgensen. 
Afbud: Flemming Rasmussen 
 
Desuden deltog sekretariatschef Torben Dan Pedersen (referent) samt 7 medlemmer (online) under de åbne 
punkter. 
 
 

 
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 juli måned. 
 
Det har været ferie, så der er ikke så meget. 
Børnesamtaler: Vi har indhentet materialer sammen 
med VIVE, som er sendt til Socialstyrelsen. 
Folketingsvalg til efteråret. De politikere, jeg plejer at 
tale med, har nu ikke tid, da de forbereder valget. 
Vi kontakter de politikere, der har fokus på 
handicapområdet/autismeområdet for at sikre, at vores 
sag også får en plads i valgkampen. 
 
Næste uge starter møderne igen med politikere, 
embedsfolk etc. 
 
BUC (Beskæftigelsescenter Unge): Stedet bliver valgt fra 
af de kommuner, der henviser unge til centret. Det 
betyder, at stedet lukker ned i løbet af efteråret. Mehdi 
og Linda har kæmpet de seneste tre år for at få det til at 
køre videre, men det er ikke lykkedes. Der er en del 
andre tilbud i området og kommunerne er meget 
tilbageholdende med at give tilskud til denne type 
tilbud. Ingen bliver smidt ud, alt bliver afviklet i god ro 
og orden. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Sommerferier på Vigsø: Responsen er, at det er gået 
supergodt. Det nye tiltag var, at kurserne for 
forældrene blev afviklet samtidig og deres børn blev 
passet af pædagoger imens. Det ser ud som om, det 
fungerede godt. Madleverandøren var anderledes og 
beløbet var mindre end sidste år. Kæmpe ros til 
leverandøren for god service. 
 

6 Orienteringer fra 
sekretariatschefen 

Økonomi: Vi får ikke alle 2,7 mio. fra ULHAN på én gang. 
Det vidste vi godt, men vi kendte ikke til opdelingen af 
udbetalingen. Vi har fået 1,9 mio. kr. her i juli måned. 
Det resterende beløb kommer til udbetaling i Q4. Det 
kan være den 1.10 og det kan være den 31.12. 
Det sætter vores likviditet under stort pres. Vi 
balancerer lige omkring 0 i to-tre måneder. Og det er 
under forudsætning af, at Arbejdsmarkedets Feriefond 
giver os 1 mio. a conto for ferieopholdene i 
sommerferien. Derfor: Jeg har fortsat en dialog med 
vores bank, men det virker tungt.  
 
To praktikanter starter den 29.8.: Jannie, som skal 
gennemføre vores årlige inklusionsundersøgelse, 
Alexander, der skal medvirke til at sætte vores 
dokumentationsindsamling i system. Jannie er her året 
ud, Alexander i to måneder, herefter arbejder vi på at 
knytte ham til os i en Isbryderordning i et år.  
 
De første resultater fra HBS er kommet og der har 
været møde i arbejdsgruppen i torsdags. Det tegner 
umiddelbart lovende. Der tegner sig både en række 
konkrete muligheder for omtale på det eksisterende 
datagrundlag, og derudover gør det arbejdet lettere 
med at identificere de vidensområder, hvor vi skal finde 
andre metoder for dataindsamling end at se i de 
eksisterende databaser. 
 
Jubilæet: Planlægningen går, som den skal. Der er fra 
flere sider udtrykt kritik af, at medlemmer ikke kan 
deltage i receptionen, man kan følge med via videolink. 
Vi har gentaget HB’s beslutning om, at online adgang er 
det mest retfærdige, da alle medlemmer således har 
lige adgang til at se med, uanset hvor man bor. Frivillige 
og samarbejdspartnere deltager i selve receptionen. 
 
Jubilæumsmagasinet er færdigskrevet og korrekturlæst 
i sidste uge. Det sendes elektronisk til medlemmerne, 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

desuden får vi 1500 eksemplarer til kredse, til 
receptionen mm. 
 
Vi skifter økonomisystem den 1.10. hvor vi går over til 
Business Central. Der bliver en måned, hvor vi ikke kan 
modtage betalinger via Nets, som fra den 31.8. ikke 
længere understøtter Navision. Det betyder, at samtlige 
indmeldelser, køb etc. bliver håndteret manuelt. 
Derudover kører samtlige kursusaktiviteter, 
konferencer og møder nu på platformen Conference 
Manager. Det er en tjekket og funktionel platform, som 
også sparer administrativ tid, da fx faktureringen sker 
direkte derfra. Vi implementerer også et nyt 
telefonsystem i sekretariatet, som kører via Teams. Det 
betyder for alle, der ringer til os, at det bliver langt 
lettere at få fat i en medarbejder. Opkald og samtaler 
kører via pc. 
 
Rekruttering af medlemmer via All Ears: Vi starter 
phoning op i løbet af nogle uger. Medlemmer, der er 
udmeldt inden for de sidste 2 år bliver ringet op. De 
bliver tilbudt at melde sig ind igen og/eller støtte med 
200 kr. Indsatsen lever op til branchestandarder 
defineret af ISOBRO. Vi har aftalt, at phonerne fører 
logbog, så vi opsamler den respons, er kommer på 
opringningerne. Phonerne bliver informeret om de 
særlige hensyn, der kan være, når man kontakter 
autistiske personer. 
 
Solsikkesnore: Sekretariatet har – på baggrund af den 
massive positive interesse – besluttet at bestille 2.000 
snore med tilhørende kort. De bliver leveret om 3-4 
uger. De bliver solgt via vores hjemmeside til en pris 
omkring 90-100 kr. inkl. administration og forsendelse.  
 
AutismGoTo: Vi har tilrettelagt en konference den 3. 
november Temaet bliver tilgængelighed.  Det bliver et 
formiddagsarrangement fra 9-12 og det afvikles i Kbh. 
Lufthavn, som stiller lokale gratis til rådighed. Oplæg fra 
GodAdgang, LA, AutismGoTo, Dansk Blindesamfund, 
Muskelsvindfonden, Solsikkesnoren/Hidden Disabilities, 
Danske Døves Landsforbund og Visit Denmark. Vi vil 
også spørge DH/Thorkild. Det koster (formentlig) 485 
kr. at deltage. Det går rigtig godt med at få institutioner 
til at koble sig på programmet. Vi regner med at nå ca. 
50 ved årets udgang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

4 
 

Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Henvendelser generelt: Socialrådgiveren kører på det 
maksimale af hendes arbejdskapacitet hver dag. Der er 
MANGE henvendelser. Det samme gælder vores 
medlemstelefon og medlemsmail. Mange henvendelser 
og mange, der handler om, hvordan man kan få hjælp 
af forskellig karakter. Vi oplever også et stigende antal 
henvendelser fra journalister. Vinklerne varierer, men 
det virker som om, der er en stigende interesse. 
Medlemstallet vokser stille og roligt måned for måned. 
Nu er vi ca. 12.650. 
 
Simon gjorde opmærksom på, at apotekerne uddeler 
Solsikkesnore gratis. Vi mener dog, at vores 
medlemmer gerne vil gå med en snor, der signalerer, at 
man kommer fra Landsforeningen Autisme. Snorene er 
bestilt for nogle uger siden. 
 
Kathe supplerede ang. henvendelser til sekretariatet: 
Den pædagogiske linje er lukket (bevillingerne er brugt 
op) og vi har søgt bevillinger fra to fonde. Det betyder, 
at mange af disse opkald nu bliver dirigeret til Charlotte 
eller andre i sekretariatet. 
 
Ang. jubilæet: Det blev foreslået, at vi ønsker os 
støttebeløb på 200 kr. i jubilæumsgave. Vi ser på, 
hvordan og om det kan effektueres, ,da deltagerne i 
receptionen typisk vil være virksomheder eller andre 
foreninger. Men vi kan kommunikere det til vores 
medlemmer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kommunikerer 
vi i næste udgave af 
Autismeposten, der 
udkommer torsdag 
den 25.8. 
 
 

7 Status fra 
arbejdsgruppe vedr. 
repræsentant-
skabsmødet 

Der har været møde. Planen kører og den holder. 
Vinni ang. ledsagerkort: Kan man nå at få et 
ledsagerkort inden rep.mødet? Er det ikke bare nok, at 
man siger, man er autist og har brug for en ledsager. 
Marije: Vi ønsker, at alle skal have lige vilkår gennem 
ensartede regler. 
Simon: Skal vi ikke bare sige, at vi stoler på folk og hvis 
de siger, de skal have ledsager med, så er det ok. 
 
Vinni: Kommer man alene (AU/AAV) så kan man få en 
ledsager med. Alle andre kommer fra kredse og de 
kommer tre. Så kan de støtte hinanden.  
 
Arbejdsgruppen kommer med forslag til løsning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsgruppen 
kommunikerer 
dette 
 

8 ”Tour de Kredse” – 
deltagelse fra HB? 

Mødedatoerne er sendt til HB og enhver kan blot tilmelde 
sig til kirstine på kirpe@autismeforening.dk. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

10 Plan for de 
prioriterede 
politiske mål 

Kathe: Planen blev principielt godkendt på det seneste 
møde i juni. Denne er skrevet igennem og fejl er rettet, 
men principperne er allerede godkendt.  
 
Simon:  Desværre dækker forslagene i spor 4 ikke den 
del af spektret med størst støttebehov, og jeg mener 
det skal laves om. Det er nogle helt andre indsatser, der 
er brug for, end dem der står beskrevet nu. Jeg har 
tidligere tilbudt at give input om denne målgruppe og 
tilbuddet står stadig ved magt, hvis man rækker ud. 
 
 
Tina: Godt og gennemarbejdet dokument. Det hedder i 
øvrigt sundheds- og psykiatripolitik.   
 
Marije: Hvor er den anden arbejdsplan blevet af?  
Svar: HB arbejder med politiske og overordnede planer, 
principper og mål. Sekretariatet omsætter til konkrete 
handlinger. 
 

 
 
 
 
Simon skriver 
kommentarer til 
Kathe. 
 
Kathe indarbejder. 
 

11 Folketingsvalg og 
formandsvalg i LA 

Vi gentager kommunalvalgsindsatsen til 
Folketingsvalget og beder politikerne (kandidaterne) 
om at underskrive vores retssikkerhedsmanifest. 
Vinni: Vi skal spørge samtlige kandidater, ikke blot 
udvalgte. Og vi skal offentliggøre svarene, som i 
Kommunalvalgkampen. 
 
Jane: Uanset svar fra de opstillede kandidater, skal vi 
ikke anbefale den ene frem for den anden. 
Vinni: Vi skal ikke sige, hvem man skal stemme på, vi 
viser blot resultaterne fra vores undersøgelse, og så må 
medlemmerne selv vurdere, hvad de vil stemme på.  
Simon: Hjælper gerne med at formulere spørgsmålene. 
 
Formandsvalg og Facebook gruppen: 
Hvordan sikrer vi den gode tone? Sidste gang var det 
ikke ret kønt, så hvordan kan vi ændre det i år? 
 
Beslutning: Vi laver en selvstændig FB-gruppe kun 
allokeret til formandsvalget og kandidaterne. 
Kandidaterne styrer selv gruppen og sikrer den gode 
tone. Der allokeres ikke sekretariatsmedarbejdere til at 
moderere, da det potentielt kan blive opfattes partisk, 
hvis man fx fjerner opslag fra en kandidat. 
 
Nina vil gerne hjælpe med facilitere gruppen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet laver 
et oplæg ASAP 
(valget kan jo 
komme 
nårsomhelst…) 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet 
sætter en side op. 
ASAP. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

 Eventuelt 
 

Der fremkom ikke noget under eventuelt.   

 


