
 
 

Referat af Bestyrelsesmøde 

Autismeforeningen Kreds Limfjord 29. april 2015 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

  Referatet er godkendt 

2. Hjemmesiden/facebook 

Katharina præsenterer forslag til retningslinjer, vedrørende brug af facebook. Denne vedtages. 

Majbritt har talt med Flemming Bastrup, som fortæller de har lavet en gruppe for forældre i Viborg, 

Majbritt er blevet medlem af denne, for at kunne få en føling med, hvad der rører sig i den del af 

kredsen. 

Der skal være en tydelig og objektiv retningslinje for, hvornår man sletter indlæg. Når indlæg 

slettes skal der oprettes et nyt indlæg, hvormed man redegøre for, hvilket og hvorfor indlægget 

blev slettet. 

Majbritt skriver et nyhedsbrev med information vedrørende den nye facebookgruppe, Flemming 

Bastrup sørger fortsat for distribution af disse. 

Katharina står for at oprette facebookgruppen, samt tilføje administratorer (Majbritt, Katharina) og 

inviterer medlemmer til gruppen. Majbritt påtager sig ansvaret for, at godkende anmodninger, med 

hensyn til medlemsliste. 

Bent har forsøgt, at få lavet logoet om til et hyberlink, der linker til forsiden. Udbyderen er dog lidt 

langsom. 

Der tales om at skifte udbyder til hjemmesiden. Der tales om, at købe en webshop løsning, da 

selve styringsmodulet fungerer optimalt i fht. Foreningens behov.  Der skal undersøges nogle 

forskellige løsninger. 

Der diskuteres hvorvidt, der på hjemmesiden skal uploades information om dagtilbud og 

institutioner. Vi har vedtaget, at lave en liste over de pågældende tilbud – der er ikke fastsat en 

tidsramme. 

3. Årshjul 

Der er så småt begyndt, at blive plottet ting ind på årshjulet, herunder KRAP, pårørende dag etc. 

Der tales om, at holde foredrag omkring folkeskoleloven, samt invitere socialrådgiver Ulla Kjær til 

en informationsaften. 

Der tales om evt. at invitere Heidi Thamestrup til, at komme og holde foredrag om Autisme og 

Piger. 



4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 

Peter har på SIKON talt med nogle ansatte fra ASPIT – Peter opfordrer Majbritt til, at tage kontakt 

til ASPIT, idet de i samarbejde med handelsskolen har lavet en handelsskoleorienteret STU forløb. 

Der er orientering fra medlemmer. 

 

5. Eventuelt 

Der tales om, at plotte nogle flere datoer ind til bestyrelsesmøde. Næste møde bliver i 

starten af Juni måned.  Der foreslås tirsdag den 2 juni eller torsdag den 4 juni. 


