
Bestyrelsesmøde 16 November 2015 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
Fremadrettet noteres kun, hvem der er tilstedeværende. 
 
2. Evaluering af foredrag med Maja Thoudal og Lene Metner m. Henrik Jacobsen 
Der har været positiv respons på begge foredrag, der har været et stort fremmøde begge gange 
(50-60 personer). Vi skal have undersøgt muligheden for, at institutioner kan betale via EAN nr. 
Dette undersøger Maj-Britt. 
 
3. Kommende arrangementer/årshjul første halvår 2016 
Der tales om, at afholde arrangementer om sorg, henholdsvis sorgprocesser og bearbejdning hos 
mennesker med autisme og den sorg, man som pårørende oplever over diagnosen og de 
udfordringer der følger.   
Endvidere tales der om netværkscafe for unge mennesker med autisme. I første omgang, lægges 
der op til, at starte ud med pigerne, bare en enkelt dag, til ligesom at lægge en føler ud, i fht. Selve 
strukturen er med udgangspunkt i, gåtur, kreativ aktivitet og slutte af med pizza. ca. 14-18 (max). I 
første omgang, lægger vi en føler ud i nyhedsbrevet, om der er interesse herfor. Katharina sørger 
for, at få formuleret noget brugbart. 
Der tales om mulighed for, at holde foredrag om, at se lyset i fremtiden. At udnytte ressourcerne 
hos de unge mennesker og finde mulighederne, på vejen frem i livet. Det kunne være en mulighed 
for, at kombinere foredragsholdere fra f.eks. AspIt og Specialisterne. Maj-Britt Sørensen tager 
kontakt til de pågældende parter. 
 
4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
 
 
5. Status hjemmeside/Nyhedsbrev/IT problematikker 
Vi har talt om mulighed for, at få supervision fra AspIt – uanset skal der gøres noget ved de 
nuværende problemstillinger, herunder et eventuelt skift af udbyder til hjemmeside/mail og så skal 
der findes en bedre løsning til nyhedsbrev. 
 
6. Julefrokost 
Fredag den 15 Januar, hos Peter K. Nielsen kl. 18.30 – pårørende må gerne medbringes. SU senest 
den Fredag den 8 januar. Nærmere info følger. Invitation sendes til alle, når der sendes referat. 
 
7. eventuelt 
Maj-Britt tager kontakt til Heidi Thamestrup, vedrørende at få tydeliggjort, hvor er skillelinjerne i 
fht. De ydelser vi kredsforeningerne kan tilbyde, herunder bisider funktioner, paragrafkendskab 
etc. og få understreget, at vi er en pårørendeforening. Evt. via landsforeningens medlemsblad. 
Vi skal have oprettet en frivilliggruppe, til hjælp ved foredrag og arrangementer. Det er et minimalt 
arbejde, hvilket skal tydeliggøres i et nyhedsbrev. Samtidig skal det skrives på invitationer til 
foredrag og arrangementer, at såfremt man har mulighed for, at møde op før tid og hjælpe til, så er 
hjælpen kærkommen. 
Maj-Britt skal kontakte Rene vedrørende regnskabssystem til den nye kassérer. 
 
8. Kommende punkter 
- Generalforsamling (afholdt inden?) 
- Vi skal have defineret, hvem og hvad vi er som forening. Hvad skal og kan vi tilbyde. 



- Med retten i hånden, kan vi sende den ud til medlemmer, lægge den på hjemmesiden, etc? 
- fastlagt møder for 6 mdr gangen, evt. kun mødes hver 2 måned – der kan indkaldes i særtilfælde. 
- Status på økonomien 
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