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Endnu et år er gået, og det er atter blevet tid, til vores årlige generalforsamling. Jeg 
forstår ikke, hvor tiden er blevet af, det sidste år er fløjet af sted, men man siger også, 
at lediggang er roden til alt ondt, og her i foreningen forsøger vi ihærdigt på, at 
undgå den slags. 
 
Jeg vil gerne starte med, at sige tak til jer der er kommet, det betyder rigtig meget, 
når folk bakker op omkring vores forening og det arbejde vi udfører, det er jo derfor 
vi er her. Vi arbejder hårdt for, at skabe nogle gode vilkår for mennesker med 
autisme og deres pårørende, ud i vores lokalområder. Vi forsøger gennem foredrag, 
at udbrede kendskab og forståelse for mennesker med ASF og de udfordringer de 
møder i livet, samt tilbyde støtte i form af netværksgrupper og cafearrangementer. 
 
Vi har ikke afholdt så mange arrangementer og foredrag, som i tidligere år, dette 
skyldes til dels udfordringer på det personlige plan, for medlemmer af bestyrelsen. 
De er alle, som vores medlemmer af foreningen, pårørende til et eller flere 
mennesker med autisme, og oplever de selvsamme udfordringer, samt op og 
nedture i hverdagen. Men det at være pårørende, giver også indsigt og forståelse for, 
hvad det vil sige, at have autisme som en følgesvend i livet – på godt og ondt. 
 
Jeg finder det utrolig berigende, når vi finder mennesker med ASF, som selv kan 
fortælle, hvordan det føles på egen krop og hver gang jeg hører sådanne foredrags, 
bliver jeg klogere på dette store komplicerede område, som autisme egentlig er. 
Derfor var det også en stor fornøjelse, da vi kunne arrangere foredrag om ”autisme 
og sanser der kan stresse og føre til nedsmeltning”, ved Pernille Fynne og Kirsten 
Bundgaard.  Det var en rigtig spændende og lærerig aften, hvor både 
lattermusklerne og hjernen blev motioneret og det var fantastisk, at opleve så 
massiv opbakning til arrangementet, fra vores medlemmer hvor mere end 60 
mennesker deltog, på trods af det var en fredag aften, med håndbold på skærmen. 
 
Vi vil fremadrettet arbejde på, at arrangere flere spændende arrangementer, til gode 
for vores medlemmer. Men det er også glædeligt, når vi kan samarbejde omkring det, 
som f.eks. i sidste uge, hvor der i Thisted, blev afholdt foredrag om stress,  v. 
psykolog Kurt Lilleør. Her var det en netværksgruppe i Thisted, som var primus motor 
for arrangementet. Jeg bliver så glad og sætter pris på, når medlemmer ringer til mig 
og kommer med forslag til kommende arrangementer og gerne vil være behjælpelig 
med at planlægge og stå for det. 
 
 
 



Vi forsøger kontinuerligt, at holde os ajour med, hvad der foregår ude i de forskellige 
områder i kredsen og her sætter jeg pris på, at vi i bestyrelsen, har nogle meget 
engagerede mennesker fra Thisted området især, som tidligere var en kommune, 
hvor vi desværre ikke havde så meget kendskab til, hvad der rørte sig indenfor 
autisme området, men takket være Anni og Lisbeth, som sidder i bestyrelsen, har vi 
nu et langt bedre indtryk af det og det siger jeg dem tak for. 
 
 
Vi har fået en ny hjemmeside, og det er planen, at det fremadrettet skal være 
nemmere for bestyrelsen, at komme hurtigt ud til vores medlemmer med 
nyhedsbreve og formidle informationer om kommende arrangementer og nyheder. 
Jeg vil her, gerne rette en stor tak til vores webmaster Bent Nielsen og sige tak for 
dette store stykke arbejde. 
 
Vi har ydermere iværksat en pigecafe, hvilket 9 piger deltog i og det var en stor 
succes, som jeg håber, at vi planlægger at fortsætte med. Her vil jeg også her stor tak 
til bestyrelsesmedlem Katharina Stendys for hendes hjælp i dette projekt. 
 
Vi har mange mennesker, som ringer og spørger os om forskellige ting og især 
indenfor lovgivningen, det kan være hjælp vedrørende afslag fra kommunen af, 
undrende spørgsmål om deres kære med autisme mm. Vi søger at svare og hjælpe 
på bedste vis, i det omfang der er muligt og henviser gerne videre, hvis behovet er 
der. På dette område, har jeg altid stor glæde af min næstformand Peter K. Nielsen, 
som har en unik viden indenfor lovgivningen, som mange får stor glæde af. 
 
Desværre har Peter valgt at træde ud af bestyrelsen, efter at have været med i 
mange år og det blive et stort savn for Kreds Limfjord, at vi ikke længere har ham i 
bestyrelsen, men finder trøst i, at vi altid kan ringe og stadig trække på hans store 
viden indenfor autisme området. Jeg vil benytte lejligheden her til at sige Peter stor 
tak, for hans mangeårige indsats, engagement og dedikation til området og og han 
vil bestemt blive savnet herfra. 
 
I forhold til regnskabet har jeg haft stor glæde af min kasserer Mads, hvor jeg nemt 
og hurtig kan sende alt, hvad jeg har og det bliver ordnet i et ”snuptag”, tak for det. 
 
Personligt har jeg været en del ude og holde foredrag om autisme og fortælle om 
vores forening og kan af mange nævne Rosenvænget Skole, Viborg Kommunes 
forældreuddannelse, VUC Viborg/Skive, University College Skive osv. osv. Jeg 
kommer meget gerne og fortæller om autisme og deler viden ud til alle mennesker, 
som er i berøringsflade med mennesker med autisme, så de kan få mere viden 
omkring autisme og hjælpe vores kære bedst muligt. 
 



Men meget af arbejdet i foreningen, foregår bag kulisserne, og jeg ønsker at betone 
betydningen af dette og sige tak til bestyrelsen, for den store indsats de yder her.   
 
En stor del af foreningsarbejdet er på det politiske plan, hvor en stor del af især mit 
arbejde bliver lagt. Vi holder et vågent øje med området og søger at få så megen 
indflydelse som muligt og giver gerne vores mening til kende, blandt andet i form af 
det utallige høringssvar vi indgiver. 
 
Jeg har i år glædeligt haft en større fornemmelse af, at der er blevet lyttet mere til os 
af politiker og håber at det er en tendens, som vi også i den kommende fremtid vil se 
og ikke kun en forbigående interesse, som følger det kommende kommunalvalg. 
Blandt andet blev der i Skive Byråd lyttet til vores høringssvar i Handicaprådet, 
vedrørende inklusionsområdet med nyt forslag til ressourcetildelingsmodel indenfor 
specialområdet i folkeskolerne og her blev forslaget fra forvaltningen af ”sparket til 
hjørnespark” igen og jeg har fået mulighed for at komme med i projektgruppe og 
kigge ind på specialområdet med nye øjne, hvilket jeg finder utrolig spændende og 
meget glædeligt. 
 
Der var meget fokus på i vores høringssvar, at tydeliggøre hvilken ændring af 
målsætning, som der står skrevet på Undervisningsministeriets hjemmeside, at 
målsætningen om inklusion indebærer, at eleverne er en del af det faglige og sociale 
fællesskab, at der sker en faglig progression og at elevernes trivsel bevares. Denne 
ændrede beskrivelse af målsætning, er et stort skridt i den rigtige retning, hvor det 
tidligere var mere et spørgsmål om, at få så mange inkluderet som overhovedet 
muligt med tidsperspektiv på 95 procent indenfor nogle årrække og personligt 
mener jeg, det er en forfærdelig tanke, at sætte antal på, som den bærende 
målsætning på, om det er lykkedes og allerede der har vi tabt inklusionen. Det ser vi 
desværre stadigvæk ser alt for mange eksempler på, hvor det er børnene med 
autisme, som ikke trives ude i det almene tilbud og konstant har en dagligdag, hvor 
de er stresset, mistrives og ikke oplever fællesskab og jeg hører stadigvæk om børn, 
som bliver hjemme fra skolen af, og betegnelsen inklusion er i særdeleshed endt 
med fuldkommen eksklusion, hvilket stadig gør mig trist at høre disse historier. 
 
Jeg har opfordret kommuner til at kigge nærmere på allerede etablerede, 
inkluderende miljøer i andre kommuner, hvor eksempelvis NEST-klasser i Århus på 
Katrinebjergskolen har vist nye takter inden for inklusion.  Her er skoletilbuddet 
indrettet, med udgangspunkt i, at alle børn har behov for et trygt udgangspunkt, for 
at kunne udvikle sig socialt og tilegne sig viden. Der er blot 16 elever i hver klasse, 
hvoraf de 4 har en diagnose, og der er tilknyttet to lærere hele skoledagen, også i 
frikvarterne, hvor børnene får hjælp til at bygge bro til kammeraterne.  
 
 



Læringsmiljøet er præget af omsorg, ro, respekt og tryghed og tager udgangspunkt i, 
at alle børn trives med struktur og forudsigelighed, hvad end de har diagnoser eller 
ej. Klassen har et fast skema og hvert enkelt barns potentiale og ressourcer bliver 
mødt med individuelle lærings- og udviklingsplaner, således at 
undervisningsbehovene for alle børn dækkes, så de til fulde, kan udnytte deres 
udviklingspotentiale. 
 
Jeg blev på denne opfordring inviteret med af Skive Børne Familie Forvaltning til 
Århus på Katrinebjergskolen og håber i nærmest fremtid, at vi også i Kreds Limfjords 
fire kommuner kan tilbyde lignende inkluderende læringsmiljøer og få ændret 
tankegangen om inklusion til noget meget mere mangfoldigt med udgangspunkt i 
det enkelte barn og ikke målsætning om antal og fokus på økonomi. 
 
Selvom jeg fornemmer, at der i politiske sammenhænge bliver lyttet mere til os, så 
har vi stadigvæk et stort stykke arbejde foran os og skal konstant være synlige med 
vores meninger om alt hvad der vedrører autisme. Selvom vi får mere og mere viden 
og fokus ud omkring styrkesider ved autisme, hvor spændende programmer kører 
over DR1 i øjeblikket og viser tydeligt, hvad man kan bruge mennesker med ASF til i 
arbejdsmæssige sammenhænge, så oplever jeg desværre stadigvæk, at der bliver 
sparet alt for meget indenfor vores område, hvilket jeg konstant tager en diskussion 
med politiker om. 
 
Lad os dog investere i mennesker med autisme, udnytte deres kæmpe potentiale og 
få flere ud på arbejdsmarkedet til glæde og gavn for alle!! 
 
I øjeblikket oplever jeg desværre en diskussion om der bliver givet flere ressourcer 
til ”bedre fungerende mennesker med ASF” end til mennesker med autisme, som er 
sværere ramt af autismen. Jeg VIL IKKE diskutere sådanne emner og bliver der givet 
for lidt til et område, så er det ikke et spørgsmål om vi internt skal ”kriges” om, hvor 
midlerne skal tages fra, men simpelthen et spørgsmål om, at der ikke er nok midler 
til autisme området og der må politikkerne tag ansvar! 
 
Vi må være talerør ind i det politiske arbejde for alle mennesker i berøring med 
autisme tæt inde på livet og jeg siger tak til alle, som arbejder i DH og Handicaprådet 
i de fire kommuner, som vi varetager Viborg, Skive, Thisted og Mors og er utrolig 
taknemmelig for det store arbejde, som alle frivilligt bidrager med. 
 
 
 
 
 
 



En formandsberetning giver altid anledning til at stoppe op og få status på, hvordan 
ser det egentlig ud indenfor autismeområdet? Hvad har vi udrettet i det forgangne 
år? Hvad skal vi fortsat have fokus på? Jeg tror, det er en sund proces, at stoppe op 
engang imellem og mærke efter, en øvelse som alle vil have glæde af at gøre engang 
imellem, uanset om det er en formandsberetning eller om det er status generelt på 
sit eget liv. 
 
Jeg har også valgt at lave status på eget liv, og i den forbindelse har jeg valgt i en 
periode at træde lidt tilbage i bestyrelsesarbejde og derfor vælger jeg ikke at stille op 
til formandsposten denne gang. Jeg vil stadigvæk bidrage i det politiske arbejde 
gennem handicaprådet i Skive og deltager også gerne i forskellige invitationer fra 
institutioner af, som gerne vil have noget mere viden om autisme, men ellers har jeg 
brug for i en periode, at have mere tid sammen med min datter og nære omkring 
mig. Jeg er sikker på, at den kommende ny bestyrelse nok skal fortsætte det gode 
arbejde og er altid behjælpelig med den viden, jeg har tilegnet mig i de 6 år, som jeg 
har været med i bestyrelsen Kreds Limfjord. 
 
 
Med disse ord vil jeg hermed slutte min formandsberetning og sige tak for 2016 og 
tak til min bestyrelse for deres store engagement og hver af deres personlige måde 
at være på, som har givet mig meget med på vejen og glæder mig til at byde den nye 
formand velkommen efter denne generalforsamling. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Formand Kreds Limfjord 
Maj-Britt Sørensen 
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