
Referat bestyrelsesmøde Kreds Limfjord 17.august 2015 

1. Godkendelse af referat fra sidst: godkendt 

 

2. Hjemmesiden:  

Vi har besluttet, at Bent, Peter og Katharina holder et møde på et tidspunkt og 

kigger forskellige løsninger igennem, ud fra den viden de har på området og 

hvad de hver især har undersøgt af mulige løsninger. 

 

3. Status angående Facebook siden: 

Punktet tager vi næste gang og beslutter endeligt, hvordan vi vil bruge 

Facebook siden 

 

4. Netværksgrupper for de unge mennesker: 

Vi har besluttet, at vi vil reklamere for netværkscafe til de unge mennesker, 

efter at vi har holdt foredrag med Maja Thoudal, hvor forhåbentlig mange 

unge mennesker vil være til stede. 

 

5. Paragraf 18 midler: 

Formand for Aspergerforeningen Aage Sinkbæk har søgt paragraf 18 midler i 

Skive og kunne lige før sommerferien glædeligt meddele, at han har fået 

10.000 kr. hjem til Kreds Limfjord  Vi har fået en snak om, hvad vi skal bruge 

pengene til, indenfor den målgruppe som Aage har søgt til, nemlig unge 

mennesker, og er blevet enig om følgende foredrags: Foredrag med Maja 

Thoudal om hendes måde at planlægge sin hverdag på i forhold til at mindske 

stress, foredrag med Lene Metner og en ung fyr med Autisme, foredrag med 

Peter Bilgrav om stress og teorien bag. 

 

6. Årshjul – pårørende dag Krabbeshus og fyraftensmøde  

Til pårørende dag på Krabbeshus lørdag den 26.september deltager indtil 

videre Peter, Lisbeth og Maj-Britt og vil gerne have en tilbagemelding fra 

resterende i bestyrelsen, om de kan deltage? Fyraftensmøde om inklusion af 

børn med autisme foregår på Resen Skole den 31. august fra 16.15-18.15 og 



lærere og pædagoger fra både Skive og Viborg kommune er inviteret. Alle i 

bestyrelsen er velkomne. 

 

7. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer: Peter vil gerne gå i bestyrelse STU Skivefjord 

og dialogforum Viborg og Skive for Maj-Britt. Lisbeth nævnte, at der er 

kommet ny skoleleder på Snedsted skole.  

 

8. Nye mødedatoer aftales på forhånd og alle tager kalender med. 

Næste møde bliver den 7.september kl.19 på Jegstrupvej 4  

 

9. Eventuelt:  

Vi arbejder videre med at afholde en pårørende dag for vores medlemmers 

familie, barnepiger, kusine/fætre og alle der er i berøring med et barn med 

autisme. Peter undersøger om Kaj (tidligere skoleleder på Krabbeshus) vil 

holde foredraget for interesseret.  

Maj-Britt undersøger, om der kan skrives tekst ved, når der overføres penge 

gennem Mobil Pay og Mads undersøger, om vi kan få et Dankort i stedet for 

Mastercard.  

Vi har besluttet, at vi ikke i år holder bowling for vores medlemmer i uge 42, 

grundet manglende interesse de sidste par år. I stedet tilbyder vi måske i 

vinterferien uge 7.  

 
 

Referent: Maj-Britt  

Tilstedeværende: Lisbeth, Bent, Mads, Peter og Maj-Britt  


