
Referat af bestyrelsesmøde  

Autismeforeningen Kreds Limfjord Tirsdag den 31.marts 2015  

1.  Referat fra generalforsamling underskrives  

Fremadrettet vil der kunne være punkter i referatet, som omhandler personsager. For at undgå 
personfølsomme oplysninger i referater, vil disse blive benævnt som "Kommunal sag" eller f.eks. "Lukket 
punkt".  

2. Velkommen ny bestyrelse    

Der bydes velkommen og nye medlemmer og suppleanter bydes velkommen. Det kan være svært, at holde 
sig orienteret i alle kredsens kommuner, så der ytres positiv tilkendegivelse for, at næsten alle kredsens 
kommuner nu er repræsenteret i bestyrelsen.  

3. Godkendelse af referat fra sidst  

Godkendt og underskrevet  

4. Valg til Repræsentantskabsmøde  

Der skal vælges 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabsmøde (Ultimo oktober)  

Valgte blev: Majbritt Sørensen, Katharina Stendys Hammer og Peter K. Nielsen  

Suppleant blev Bent Nielsen  

  

5. Hjemmesiden/facebook og andre muligheder for kommunikation ud til vores 
medlemmer.  

Bent:  

De Word filer der bliver sendt, er der problemer med, de kan ikke laves om til PDF. Majbritt gemmer 
fremadrettet dokumenter som PDF fil inden de sendes.  

Der skal sendes et billede, af alle medlemmer af bestyrelsen (Inkl. Suppleanter)  

Der er lavet mailadresser til medlemmer af bestyrelsen, der er sendt mail til privat mails med guide til 
opsætning, password etc.  

Der er kommet ekstra spamfilter på mailudbyder.  

Formand modtager alle fællesmails og videresender til relevante medlemmer  

Der tales om, hvorvidt det er muligt, at gøre proceduren med tilmelding, til både nyhedsbrev, foredrag 
mm. Mere brugervenligt. Bent advokerer for, at skifte system, så tilmeldingsprocedurer mm. bliver 
nemmere og optimeret til en mere brugervenlig løsning, både for medlemmer af foreningen og 
bestyrelsen. Dette undersøges nærmere.  



Der tales om at købe en fælles Office pakke med 5 licenser, således at alle systemer blandt bestyrelsens 
medlemmer er synkroniseret og kompatible. Peter tager ansvar for, at undersøge pris mm.  

Katharina foreslår, at man laver logoet om til et link, der fører tilbage til forsiden. Det sørger Bent for.  

Majbritt fremlægger forslag om autismerelateret materiale, i et meget begrænset omfang, i form af f.eks. 
En liste over forkortelser, en oversigt over dag og døgntilbud (Inkl. Skoler mm. ).  

Facebook:  

 Det skal være en lukket gruppe, hvor man skal godkendes af en administrator.  
 Der debatteres, hvorvidt det skal være en ren "Reklamesøjle" eller hvorvidt 
siden, skal kunne bruges til debat.  
 Det bliver et punkt på næste møde, Majbritt vil undersøge sagen nærmere og 
hente erfaringer fra andre kredsforeninger og høre deres erfaringer.  

Forslag til at lægge flyers ud på biblioteket, evt. De lokale psykiatriske afdelinger.  

Der skal udformes et velkomstbrev til nye medlemmer. Peter undersøger ved sekretariatet, 

hvorvidt det er muligt, at Majbritt får besked om nye medlemmer, så de kan blive kontaktet direkte.  

6. Netværkscafe – status    

Status er, den kører ikke særlig godt.  

Beliggenheden gør måske, at det kan være svært at finde, eller svært at komme til. Noget andet kan være, 
at rammerne for "hvad er det der sker her" ikke er tydeligt nok. Derudover er det i sig selv en barriere, for 
de unge mennesker, at komme ud af døren.  

Majbritt anbefales af Peter, at tage kontakt til Idavang og Hilltop for, at understrege at det her ikke er et 
konkurerende element.  

Katharina foreslår, at skære ned på antallet af netværkscafeer for unge, for i stedet at lave nogle 
"Temaaftener" for de unge, med temaer der tager udgangspunkt i deres interesser. Katharina sender en 
mail til Bent, vedr. Notits om, at netværksgruppen bliver nedlagt frem til efteråret.  

Foreslag om forældrecafe, f.eks. Hver tredje måned.  

Bent kommer med forslag omkring "Mandeaften og Autisme"  

7. Årshjul (Beskæftigelses konference/messe, debatmøde om inklusion, KRAP 
kursus, søskende kursus og andre forslag meget velkomne)  

Majbritt:  

 Lave en beskæftigelsesmesse/konference. Hvad er det vores mennesker med 
autisme, kan bidrage med på arbejdsmarkedet.  At få tydeliggjort det, for både for lokale 
virksomheder og forældre mfl.  
 Debatmøde om inklusion. Ved kommunerne i kredsen, egentlig hvordan det står 
til. Kunne man invitere nogle forældre til, at fortælle hvordan de oplever inklusionens 
konsekvenser på nært hold.  



 KRAP kursus med Lene Metner for forældre, et forløb over 6 gange. Der tales 
om mulighed for, at investere i en projektor, så kurserne kan afholdes i foreningens egne 
lokaler på Jegstrupvej.  
 Temaaften i fht. Sorg og autisme – hvordan sorgprocesser opleves for 
mennesker med autisme. Der tales om mulige foredragsholdere, der nævnes blandt andet 
Lene Metner og en præst fra Sølund.  

Er der flere forslag sendes de pr mail til Majbritt.  

Det er vigtigt, at det tydeliggøres, hvem foredragene er til for.  

8. Planlægning til foredrag om mad og autisme  

Der tales om, hvorvidt foredraget skal afholdes, pga. For få tilmeldte (på nuværende tidspunkt, er der blot 
6 tilmeldte). Det vedtages at vi lader tilmeldingen køre et par dage endnu, men at der skal være et 
minimum af 20 tilmeldte, senest tirsdag aften d. 7 april., ellers bliver foredraget aflyst.    

 9. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer  

Pga. Tidspres aflyses dette punkt.  

10. Eventuelt  

Alle skal sende deres CPR-oplysninger, kontooplysninger til Mads, som sørger for, at lave et dokument til 
brug ved eks. Kørselspenge etc.  

  

Til stede ved mødet var:  

Majbritt Sørensen  

Peter K. Nielsen  

Mads Pedersen  

Bent Nielsen  

Katharina Stendys Hammer  

  

Underskrevet:  

  

  

  

  


