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REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE LANDSFORENINGEN AUTISME EFTERÅRET 

2022 

DALUM LANDSBRUGSSKOLE 29.-30. oktober 

Punkt  Dagsorden  Debat og beslutninger  Status, ansvar og 
deadline  

1  Valg af dirigent, 
referent og to 
stemmetællere.  

Sagsfremstilling   
Advokat Benny Collenburg indstilles af hovedbestyrelsen 
som dirigent  
Torben Dan Pedersen og Tom Jensen indstilles som 
stemmetællere   
Kirstine Pedersen og Fie Hviid Olesen indstilles som 
referenter   
Jf. Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes 
skriftligt med 6 ugers varsel.  
Forslag til dagsordensændring: at ikke stemme om de 
indkomne forslag 
  
Beslutning  
Advokat Benny Collenburg er valgt som dirigent  
Tom Jensen og Torben Dan Pedersen som stemmetællere 
er valgt  
Kirstine Pedersen og Fie Hviid Olesen som referenter er 
valgt  
Benny Collenburg, dirigent fastslår, at mødet er rettidigt 
indkaldt og beslutningsdygtigt.  
Dagsordenen er godkendt, som oprindeligt indkaldt 
(forslaget om dagsordenændring blev ikke taget ad notam 
og blev derfor forkastet).  
Forretningsordenen er godkendt, med ændring omkring at 
afstemningerne kommer til at foregå elektronisk.  

 

1.1 Afklaring af 
stemmeberettigede  

Sagsfremstilling   
Hver kreds har 3 repræsentanter, AAV 1 repræsentant og 
kreds Grønland 1 repræsentant og hvert medlem af 
hovedbestyrelsen er repræsentanter.   
Link til Liste kommer senere 
  
I alt: 56 stemmeberettigede lørdag, 56 
stemmeberettigede søndag 
  

 

2  Formandens 
beretning.  

Sagsfremstilling   
  
Kathe Johansen fremlægger beretning for året i 
foreningen.  
Spor 1: Fokus på inkluderende skolegang, nemmere 
adgang ift. Udredning, undervisning omkring 
seksualitet, mestringsindsatser, styrkelse af PPR, 
behandlingsskoler og Barnets Lov. 
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Spor 2: Fokus på overgang til ungdomsuddannelser, 
økonomisk sikkerhed når man fylder 18, identitet, 
boliger og støtte og beskæftigelse.  
 
Spor 3: Fokus på specialeplaner i psykiatrien, 
psykoedukation efter sendiagnose, specialeplaner for 
komorbiditeter, bosteds-problematikker, strafafsoning i 
almene fængsler samt undgåelse af gentagen 
kriminalitet, samarbejde med specialområde autisme, 
beskæftigelse og familieliv, evaluering af det 
specialiserede socialområde.  
 
Spor 4: Fokus på at sikre høj faglighed, sikre mere 
undervisning til lærere på specialområdet, sikre 
balancen mellem omsorg og selvbestemme på 
bosteder, sikre jævn udligning i udligningsreformen, 
SOVI, BCU, Ny Højtoft. 
 
Kommentarer: 
Der spørges ind til en autismespecifik 
erhvervsuddannelse. Der nævnes et ønske om mere 
fokus på fx de sprogløse, et ønske om mere fokus på 
handicaptillæg til ungdomsuddannelser (gymnasial) - 
fokus på at ligestille unge med andre borgere, som får 
handicaptillæg. Der nævnes en mulighed for at lave en 
oversigt over kredsenes og andre lokale tilbud, så det er 
let at tilgå for medlemmer. 
 
Beslutning  
Formandens beretning er godkendt (45 stemmer for, 9 
imod og 2 blanke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tages op på et 

kommende HB-møde. 

3 Fremlæggelse af 
revideret årsregnskab 
til godkendelse 

Sagsfremstilling 
Kim Larsen (Beierholm) fremlægger det reviderede 
årsregnskab for 2021.  
 
Årsregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden forbehold 
og bemærkninger  
Regnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje.   
 
Kommentarer:  

Der spørges ind til handicappuljen, og hvorfor den er 
mindre: Her svares, at aktiviteten har været mindre. Der 
spørges ligeledes ind til fonde og arv, og hvordan man 
bruger disse midler i forhold til deres formål. Her svares, 
at det i høj grad er HB, som står for det. Der spørges ind til 
den million kroner, som er anvendt til advokater, om det 
kan udspecificeres, hvordan den er brugt. Her svares, at 
det kan ikke udspecificeres.  
 
Beslutning 
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Det reviderede årsregnskab er godkendt (44 stemmer for, 
6 imod, og 9 blanke) 

4 Formanden 
fremlægger 
Hovedbestyrelsens 
forslag til det 
kommende års 
aktiviteter 

Sagsfremstilling 
 
Kathe fremlægger forslag til kommende års arbejde – 
arbejdsplan.  
 
Undervisningspolitik – spor 1:  
Mindre ufrivilligt skolefravær. 
Nationale autismestandarder for skolerne. 
Forskellige typer af skoletilbud. 
 
Spor 1 + 2:  
Nemmere adgang til udredning. 
Ret til viden og støtte. 
Sikre det autistiske barns stemme. 
Styrket retssikkerhed: man skal sikres ret til at blive hørt. 
 
Uddannelsespolitik – spor 2:  
Frit valg af STU-tilbud. 
Flere ASF-klasser på landsplan.  
Videregående uddannelse. 
 
Boligpolitik – spor 2 + 3:  
Sikre retten til et bosted. 
Sikre ret til socialpædagogisk hjælp i eget hjem. 
Højt specialiserede bosteder. 
 
Beskæftigelsespolitik - spor 2 + 3:  
Økonomisk sikring. 
Mindre ledighed. 
Hurtigere afklaring.  
 
Socialpolitik – spor 2, 3 + 4:  
Styrket retssikkerhed 
Specialeplaner. 
Merudgifter på voksenområdet. 
 
Sundhedspolitik – spor 1, 2, 3 + 4: 
Ret til undersøgelse. 
Specialer indenfor autisme og komorbiditeter i 
psykiatrien. 
 
Ældrepolitik - spor 3 + 4:  
Ændret hverdag fra aktiv til pensioneret. 
Ændret helbred med alderen. 
Ændrede relationer, forældre er døde, søskende er døde, 
hvordan sikres livskvaliteten.  
 
Boligpolitik på det højtspecialiserede område - spor 4:  
Specialiserede bosteder nok. 
Støtten følger autisten. 
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Mindre magtanvendelse. 
 
Sundhedspolitik på det højtspecialiserede område - spor 
4:  
Inklusion i somatikken. 
Tandpleje. 
Mindre magtanvendelse. 
 
Kommentarer: 
 
Der spørges ind til politik vedr. at man får frataget støtte 
under en klagesag. Her svares, at det er bestemt fra 2023. 
Det kommenteres, at alle uddannelser bør have en ASF-
klasse.  
Det kommenteres, at Ankestyrelsen skal agere lovligt og 
det bør vi gå efter.  
Det kommenteres, at STU bør være en mulighed op til at 
man fylder 30 år.  
Det kommenteres, at denne plan mangler konkretisering 
(hvorfor og hvordan): Her svares, at det er det HB og 
sekretariatet skal arbejde med, dette er de overordnede 
linjer.  
Der spørges ind til, da planen virker meget omfattende, 
om det er et enigt HB. Hertil svares, at det er det.  
Det foreslås efterfølgende, at emnerne kan man evt. tage 
med på kredsseminar, hvor man kan snakke om 
prioritering i emnerne.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den arbejdsgruppe, 
der arbejder med 
tilrettelæggelse af 
kredsseminaret, tager 
dette forslag med i 
planlægningen. 
 

5 Behandling af 
indkomne forslag 

Forslag  
 
Forslag 1: Forslag til foreningens stabilitet 
Dirigenten siger indledende om forslaget, at dette forslag 
sætter repræsentantskabets beføjelser ud af drift. Kreds 
Østjylland, som har stillet forslaget, ønsker at ændre 
formuleringen i deres forslag, således at “struktur” tilføjes 
i forslaget ift. formuleringen omkring ændringer i 
organisationen (dvs. organisationsstrukturen). Dette går 
dirigenten ikke med til, og forslaget sættes til afstemning i 
sin oprindelige form.   
 
Kreds Østjylland rejser indsigelse til dirigentens 
manglende fleksibilitet i forhold til at tilføje et ord for at 
præcisere ordlyden.  
Beslutning: Forslaget er faldet (3 stemmer for, 47 imod 
og 6 blanke) 
 
Forslag 2: Forslag om ny samarbejdsaftale med AAV 

al 
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Bilag til forslaget er ikke sendt ud rettidigt, da der 
manglede et bilag i den første udsending. Bilaget om AAV-
samarbejdsaftalen blev først sendt ud den 2. oktober. 
 
Det kommenteres, at man ønsker forslaget til afstemning.  
 
Dirigenten har noteret sig, at repræsentantskabet har 
accepteret og sætter forslaget til afstemning, som om det 
var indleveret rettidigt.  
 
Der opstår en debat om ledsagelse og mulighederne for at 
alle kan have en ledsager med.  
Beslutning: Forslaget er vedtaget (34 stemmer for, 14 
imod og 8 blanke) 
 
Der er ikke indsigelser til at stemme om de 17 forslag, der 
er sendt ud den 2. oktober 2022. Så der vil blive stemt om 
de 17 forslag.  
 
Forslag 3: Foreningens sekretariat ledes af en direktør 
(forslaget kræver 2/3 flertal) 
Der spørges ind til i debatten, om det er et enigt HB, der 
stiller forslaget? Her svares, at det er 2/3 af HB.  
Forslaget vil ikke træde i kraft med det samme præciseres 
det i debatten. Der skal evt. sættes en 
ansættelsesprocedure i gang, når der er økonomi til det i 
foreningen.  
Det nævnes, at der er bekymring for økonomien, og at der 
ikke er penge til ansættelsen.  
Der spørges til, hvilke arbejdsfordelinger, der kommer ud 
af en ændring, her svares, at der er lavet en plan til dette 
forslag, som strækker sig til 2025 i forhold til økonomien. 
Andre vil gerne se mere om økonomien bag.  
Der spørges ind til hvorfor formuleringen på skærmen til 
afstemningen er forskellig fra hvordan formuleringen i 
forslagskataloget er, her opklares det, at det er det 
samme forslag, og det er forslaget fra kataloget der bliver 
stemt om (forskellen fra skærm til katalog skyldes 
udelukkende at afstemningssystemet ikke har mulighed 
for at indskrive hele formuleringen, da der er for få tegn til 
rådighed).    
Beslutning: Forslaget er faldet (30 stemmer for, 23 imod 
og 2 blanke)  
 
Forslag 4: Etablering af formandskab (kræver 2/3 flertal) 
– trukket af forslagsstiller 
 
Forslag 5: De to næstformænd vælges direkte på 
repræsentantskabsmødet (forslaget kræver 2/3 flertal) 
I debatten fremføres det, at forslaget ønskes præciseret, 
inden man kan stemme om det, da forslaget som det 
ligger lige nu, vil give konsekvenser i forhold til resten af 
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vedtægterne, som de er formuleret lige nu. Det fremføres 
også, at det vil være mere demokratisk og gennemsigtigt, 
hvis valgene foretages direkte på 
repræsentantskabsmøde.  
Beslutning: Forslaget er vedtaget (36 stemmer for, 14 
imod, 4 blanke) 
 
Forslag 6: Alle medlemmer af HB er valgt for 3 år ad 
gangen (forslaget kræver 2/3 flertal) 
Det nævnes at forslaget har nogle konsekvensrettelser ift. 
resten af vedtægterne, hvis det vedtages. I debatten 
fremføres der for og imod, det vil give HB medlemmer 
længere tid til at blive sat ind i tingene, og på den anden 
side problematiseres det, at det er lang tid at binde sig 
som frivillig. Og hvad med folk som stopper før tid. Det 
fremføres også i debatten at forslaget er for upræcist lige 
nu.   
Beslutning: Forslaget er faldet (30 stemmer imod, 21 for, 
4 blanke) 
 
Forslag 7: Landsforeningen Autisme supplerer sit navn 
med Autismeforeningen (forslaget kræver 2/3 flertal) 
Det fremføres i debatten, at navnet vil blive meget langt, 
og det vil blive langt for de frivillige i kredsene, når de skal 
præsentere sig ude lokalt.  
Et ændringsforslag fremføres om at tilføje et stykke om, at 
foreningen i daglig tale omtales som Autismeforeningen 
(uden egentlig at tilføje det til navnet). Det fremføres også 
i debatten, at argumentet for dette er, at Landsforeningen 
Autisme ejer domænet Autismeforening, men at det er en 
del af Autisme- og Aspergerforeningen For Voksnes navn, 
og de føler at det bliver taget fra dem.  
Det fremføres også i debatten, at Aspergerdiagnosen er 
på vej ud, og derfor falder den del af AAV’s navn nok ud 
på et snarligt tidspunkt, og så hedder de 
Autismeforeningen For Voksne, og hvad sker der så, hvis 
de to foreninger hedder næsten det samme?  
Det fremføres i debatten, at AAV kan lave en proces 
omkring, hvad deres navn skal være nu hvor Asperger 
frafalder, og så må Landsforeningen Autisme indrette sig 
efter den proces i forhold til sit navn.    
Beslutning: Forslaget er faldet (32 stemmer imod, 21 for, 
3 blanke) 
 
Forslag 8: Forlag til vedtægtsændring vedr. 
Landsforeningens struktur (forslaget kræver 2/3 flertal) 
Forslaget kommer fra Kreds Østjylland på baggrund af, at 
man i Kreds Østjylland havde et område, som ønskede 
løsrivelse og derved skabe en ny kreds, og på sidste års 
repræsentantskabsmøde blev det sagt, at nye kredse skal 
afklares ude i kredsen først, inden det tages op på et 
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repræsentantskabsmøde - og det vil Østjylland gerne have 
skrevet ind i vedtægterne.  
Det fremføres i debatten, at dette forslag begrænser 
repræsentantskabsmødets beføjelser, og tager et mandat 
fra repræsentantskabsmødet. Forslaget kan evt. 
omformuleres, således at det ikke begrænser 
repræsentantskabsmødets beføjelser, fx at indskrive at 
“det skal drøftes”.  
Det fremføres også i debatten, at dette forslag sikrer, at 
man altid har medlemmerne med og at de også har 
indflydelse på hvilken kreds de er medlem af.  
Beslutning: Forslaget er faldet (16 stemmer for, 34 imod 
og 5 blanke). 
 
Forslag 9:  Strategiske beslutninger samt økonomiske 
disponeringer over 150.000 kr. skal besluttes af 
Hovedbestyrelsen (forslaget kræver 2/3 flertal) 
Forslaget er en konkretisering af ansvar og beføjelser, og 
ønsker at være en hjælp til HB og formand, i forhold til at 
få konkretiseret sine beføjelser og ansvar. HB har en 
indstilling til dette forslag om at formandens prokura 
sættes til 50.000 kr. Dirigenten kommenterer, at denne 
indstilling ikke giver mening, da der ikke er regler for 
formandens prokura lige nu.  
Det præciseres, at dette forslag ikke ændrer på 
repræsentantskabsmødet beslutningskompetencer, 
forslaget er en præcisering af allerede anvendt praksis og 
arbejdsgang. Der stemmes om forslaget, ikke om 
indstillingen fra HB om formandens prokura.  
Beslutning: Forslaget er vedtaget (46 stemmer for, 8 
imod og 1 blank).  
 
Forslag 15: Kredsene modtager 100 kr. Pr. medlem 
uanset dobbeltmedlemsskab (forslaget kræver 2/3 
flertal) 
Forslag 15 behandles før forslag 10, fordi hvis forslag 15 
vedtages, så bortfalder forslag 10.  
I debatten fremføres det, at dette er symbolpolitik, da der 
ikke er flere penge i foreningen, så man flytter blot rundt 
på penge i foreningen.  
Beslutning: Forslaget er faldet (28 stemmer for, 23 imod, 
og 4 blanke) 
 
 
Forslag 10: Kredsene modtager 100 kr. pr. medlem 
uanset medlemsstatus (kræver 2/3 flertal) 
Forslaget er stillet af Kreds Vestsjælland grundet at de 
synes, det er mest fair hvis kredsene får samme beløb for 
alle medlemmer ligegyldig medlemstype, og det har stor 
betydning for dem som kreds, og vil betyde meget i 
forhold til deres økonomi. Forslaget beror også på en 
oplevelse af, at man ikke modtager kontingentpenge fra 
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alle sine medlemmer i kredsen. Der er dog andre kredse 
som modtager kontingentpenge for alle deres 
medlemstyper, bortset fra AAV-medlemmer.  
Der opstår tvivl om, hvordan forslaget skal tolkes, og 
hvilken betydning forslaget kan have, hvis det vedtages. 
Det påpeges også, at den nuværende §3.8 i vedtægterne 
giver samme mulighed, som forslaget vil give. 
Forslagsstiller ønsker at ændre formuleringen i forslaget 
fra “100kr.” til “samme beløb”. Forslaget sættes til 
afstemningen med den nye formulering.  
Beslutning: Forslaget er faldet (29 stemmer imod, 22 for, 
og 4 blanke) 
 
Forslag 11: Den demokratiske indsats skal tydeliggøres 
(forslaget kræver 2/3 flertal) 
Forslaget går direkte til afstemning uden debat. 
Beslutning: Forslaget er faldet (26 stemmer imod, 23 for 
og 6 blanke) 
 
Forslag 12a: Sikring af demokratiet i kredsene (forslaget 
kræver 2/3 flertal) 
Forslaget er stillet af Kreds Midtsjælland, for at sikre mere 
information og indflydelse i foreningen, med formålet om 
at blive bedre til at samle foreningen. Det vigtigste for 
Midtsjælland er, at kredsene ikke bliver tromlet, og det er 
essensen af forslaget. Det fremføres i debatten, at det er 
uklart hvordan kredsene skal involveres, og hvordan skal 
det fuldføres eller fungere i forhold til at kredsene skal 
være enige i repræsentantskabsmødets beslutninger. Det 
fremføres, at dette kan betyde at kredsene kan få vetoret. 
Det kan også blive problematisk med en 
dobbeltkompetence, som forslaget beskriver, hvor en 
afgørelse skal falde to steder fra. Det kommenteres, at det 
nye HB kan arbejde videre med dette emne i forhold til 
hvordan kredsene kan inddrages i dette.  
Ligesom i forslag 8 giver man i dette forslag et mandat fra 
repræsentantskabsmødet til kredsene.  
Der debatteres, hvorvidt man ønsker at pålægge det nye 
HB at arbejde videre med dette i det kommende år, i 
stedet for at stemme om dette forslag lige nu, så at få HB 
til at arbejde med emnet.  
Forslaget sættes til afstemning. Hvis forslaget ikke 
vedtages, så ligger der på baggrund af debatten, et opdrag 
til HB om at arbejde videre med hvordan man involverer 
kredsene i disse beslutninger. Der er tvivl om proceduren 
under dette forslag, og procedure debatteres derfor, 
herunder både rammer for forslag, opdrag til HB, presset 
tidsplan mm.  
Beslutning: Forslaget er TRUKKET af forslagsstiller på 
baggrund af debatten og på baggrund af debatten ligger 
der nu et opdrag til HB om at arbejde videre med, 
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hvordan man involverer kredsene i disse beslutninger 
fremadrettet. 
 
Forslag12b: Sikring af demokratiet i kredsene (forslaget 
kræver 2/3 flertal) 
Debatten om forslaget er taget under forslag 12a og 
sættes derfor direkte til afstemning.  
Beslutning: Forslaget er faldet (26 stemmer imod, 25 for, 
4 blanke) 
 
 
Forslag 13: Foreningen skal være transparent og 
informativ (forslaget kræver 2/3 flertal) 
Beslutning: TRUKKET af forslagsstiller 
 
Forslag 14: Alle afstemninger på 
repræsentantskabsmødet skal være åbne (forslaget 
kræver 2/3 flertal) 
Forslaget består af to dele, to nye tilføjelser, som forslaget 
vil indskrive i vedtægterne, den første tilføjelse er trukket 
af forslagsstiller, og udgår derfor af forslaget. Det 
problematiseres, at det kan være svært at lave åbne 
afstemninger online. Det opklares, at det kan man godt 
lave online. Det problematiseres, at medlemmer og evt. 
andre, hvis afstemninger er åbne, kan se hvad 
repræsentanter har stemt. Det anfægtes, at det skal 
præciseres hvad åbne afstemninger er. Betyder det fx at 
referater skal indeholde oversigt over hvem der har stemt 
hvad? 
Der er en uoverensstemmelse med nuværende §4.11 i 
vedtægterne, hvis dette forslag vedtages, fordi så er de to 
paragraffer modstridende.   
Beslutning: Forslaget er faldet (47 stemmer imod, 5 for 
og 2 blanke) 
 
Forslag 16: Formand og næstformand ændres til 
forperson og næstforperson (forslaget kræver 2/3 flertal) 
Det fremføres i debatten, at vi nu er i 2022, og foreningen 
bør følge med den generelle udvikling i samfundet. 
Ligeledes nævnes det, at i Københavns kommune har man 
også vedtaget at det nu hedder forperson og 
næstforperson. Det fremføres også i debatten, at det er 
ligegyldigt, hvad man kalder det, da det er en titel. Det 
fremføres ligeledes i debatten, at det bør være op til den 
enkelte at vælge, hvad man vil kalde sig.  
Beslutning: Forslaget er faldet (33 stemmer imod, 13 for, 
9 blanke) 
 
Forslag 17: Eksemplarisk sag baner vejen for bedre 
retspraksis via fokus på retssikkerhed 
Forslaget er stillet af Malene Adler (Kreds Vestegnen), og 
omhandler, at der er rigtig mange problemer med 
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retssikkerhed, og det går ud over mange mennesker. Men 
med det her forslag har man mulighed for at arbejde 
intensivt med emnet i en specialiseret arbejdsgruppe. I 
debatten fremføres det, at dette er et vigtigt forslag, da 
der er rigtig mange personer, som har problemer og bliver 
tabt i systemet, og retssikkerheden er helt væk derude. 
Det fremføres i debatten, at HB i forvejen arbejder med 
det her tema, men HB vil gerne invitere Malene Adler med 
til dialog omkring arbejdet med temaet. Formålet med 
forslaget er at en arbejdsgruppe/netværk kan arbejde 
med det her, og det som kommer ud af det, kan 
foreningen arbejde kampagnemæssigt med efterfølgende, 
og fx udgive artikler om det. HB’s indstilling er, at HB 
arbejder videre med ideen i samarbejde med Malene. Der 
stemmes om forslaget samt HB’s indstilling.  
Beslutning: Forslaget er vedtaget (48 stemmer for, 4 
imod og 4 blanke) 
 

6 Budget for det 
kommende år og 
fastsættelse af 
kontingenter 

Sagsfremstilling 
Torben Dan Pedersen (sekretariatschef) fremlægger 
budget for 2023. 
Budgettet tager udgangspunkt i, at der ikke bliver ændret i 
kontingentsatsen. 
Det budgetterede overskud ligger på 378.123 kr.  
Der spørges ind til om man kan stille forslag her til hvor 
mange kontingentpenge kredsene modtager? 
Det kommenteres, at et parmedlemskab, hvor den ene er 
bruger og den anden ikke er, så bliver de begge registreret 
som brugere.  Ligeledes at lige nu får alle 100 kr. for deres 
medlemmer, på nær AAV som får 175. Der nævnes 
udfordringer med de systemer, hvori man ser hvem man 
får kontingenter fra. De udfordringer man oplever med 
systemet, kan man tale med Torben Dan Pedersen om, og 
så kan det blive indarbejdet i det nye system, så det bliver 
lettere at arbejde med. 
Det påpeges, at fordelingen af kontingenter til kredsene, 
ikke er en del af fastsættelse af kontingent. Dog påpeges 
det flere gange i løbet af debatten, at det er en 
kompetence repræsentantskabsmødet har under dette 
punkt.  
Det kommenteres, at fremlæggelsen af budgettet ikke er 
fyldestgørende, og at man ikke er blevet klogere på 
foreningens økonomi. Der fremføres en opfordring om at 
foreningen fremover giver kredsene de 100 kr. også for 
AAV-medlemmer.  
Der spørges ind til midler sat af til advokat og rådgivning, 
samt uforudsete udgifter, hvad lægger til grund for dette? 
Det kommenteres, at budgettet ligner meget det fra sidste 
år, der svares at et eksempel på en uforudset udgift kunne 
være udgivelsen af Alexander Milnes (praktikant på 
sekretariatet) speciale Ift. Rådgivnings- og advokatposten, 
så dukker der nogle gange ting op, hvor man skal bruge en 
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advokat, fx repræsentantskabsmøde (Benny, dirigenten, 
er advokat).  
Budgettet er til orientering og der stemmes derfor ikke 
herom.  
 
Beslutning: 
Kontingentsatsen er fast sat til at være i 2023: 350 kr. for 
alment medlemskab, 100 kr. for unge under 18 år og 350 
kr. for virksomheder mm. 

7 Valg af formand Sagsfremstilling:  
Landsforeningen Autisme skal vælge formand. 
 
Opstillet er Brian Andersen. 
 
Beslutning:  
Valgt er Brian Andersen. 

 

8  Valg af 
hovedbestyrelse 

Sagsfremstilling 
Der vælges i lige år 5 repræsentanter og 1 suppleant, 
og i ulige år vælges 5 repræsentanter og 1 suppleant. 
Sammensætningen af hovedbestyrelsen skal være 
således, at der som minimum i bestyrelsen er 3 
repræsentanter, der har bopæl øst for Storebælt og 3 
repræsentanter, der har bopæl vest for Storebælt. 
 
•Tina Sølling (HB-medlem), opstiller IKKE til genvalg. 
•Flemming Rasmussen (HB-medlem), opstiller IKKE til 

genvalg.  
•Susanne Christensen (HB-medlem), opstiller IKKE til 

genvalg. 
•Felix Munch (HB-medlem), opstiller til genvalg for 2 år. 
•Simon Felskov (HB-medlem), opstiller til genvalg for 2 år. 
•Karina Bundgaard, opstiller til valg for 2 år. 
•Lone Pihl, opstiller til valg for 2 år.  
•Claus Bo Hansen, opstiller til valg for 2 år.  
•Vakant, valg som suppleant for 2 år. 
 
Der er ikke nogen opstillet til HB suppleant, derfor skal 

repræsentantskabsmødet tage stilling til om man 
tillader at personer kan stille op fra gulvet. Det kan 
repræsentantskabsmødet godt tillade.  

Opstillede til suppleanter er: 
Ida Awesome Østergaard (Kreds KBH/Frederiksberg) 
Eddie Sørensen (Kreds Midtvest) 
Gunvor Trinderup Schaldemose (Kreds Østjylland) 
Mads Dragholt (Kreds KBH/Frederiksberg) 
 
Beslutning: 
Valgt er Felix Munch, Simon Felskov, Karina Bundgaard, 
Lone Pihl, Claus Bo Hansen, Gunvor Trinderup 
Schaldemose (suppleant) 

 

9 Valg af 2 interne 
revisorer. 

Sagsfremstilling 
Landsforeningen Autisme skal vælge to interne revisorer. 
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Opstillet er; Michael Jensen genopstiller og Mads Dragholt 
stiller op. 
 
Beslutning 
Valgt er Michael Jensen og Mads Dragholt. 

10 Valg af ekstern 
statsautoriset revisor. 

Sagsfremstilling 
Landsforeningen Autisme skal vælge en ekstern 
statsautoriseret revisor. 
 
Opstillet er; Kim Larsen (Beierholm) og John Lindebjerg 
(Lindebjerg-Storm-Fischer). 
 
Beslutning 
Valgt er Kim Larsen (Beierholm). 
 

 

11 Eventuelt Der siges en tak til den aftrådte formand Kathe Johansen, 
samt de aftrådte HB-medlemmer Susanne Christensen, 
Flemming Rasmussen og Tina Ravn Sølling.  
Og der bydes velkommen til nytiltrådte formand Brian 
Andersen. 
 
Det der blev vedtaget sidste år, på 
repræsentantskabsmødet, om at forslagene skal 
gennemarbejdes af sekretariatet inden de udsendes må 
gerne effektueres til næste repræsentantskabsmøde.  
 
Kreds Vestegnen giver en blomst til Kathe Johansen. 
Kreds Vestegnen giver en blomst til Brian Andersen.  
 
Arbejdsgruppe til Autismeugen 2023 nedsættes og består 
af: Kirstine Pedersen, sekretariatet (tovholder), Kreds 
KBH/Frederiksberg (Ida Awesome) og AAV (Nina Catalina 
Michaelsen)  
 
AAV siger tak til Kathe Johansen, og byder velkommen til 
Brian Andersen. 

 

 


