
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12.november 2014 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst:  

Blev godkendt og gået igennem 

 

2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne: 

Info fra bestyrelsesmedlemmerne. 

 

3. Hjemmesiden: 

Tjek af post på hjemmesiden – tjek op på hvor lang vores 

tilmelding/opsigelse er. MobilePay indført som mulig 

betaling til vores medlemmer. Få telefon tider på til 

formanden.  Peter tjekker mail post. Opmærksom ved ny 

udbyder på spamfilter. Bent kigger på det økonomiske 

angående ny hjemmeside.  

 

4. Drøftelses af bestyrelses sammensætningen:  

Skal findes en anden kassere, der er en del af bestyrelsen.  

Suppleant skal i en periode træde ind for Mette og Maj-Britt 

har snakket med Kristine og hun har sagt ja. 

 

 

5. Handicappuljen – kigge på Årshjul: 

Blev enig om at søge ved handicappuljen til foredrag 

autisme/ADHD lørdag d. 30/1 2015, Foredrag Birgitte Dahl i 



marts måned 2015 og Pårørendedag start oktober måned 

2015.  

  

 

6. Forældrekursus – henvendelse  

Viborg kommune vil gerne holde forældrekursus som 

opstart til forældre med børn der har fået en diagnose for 

nyligt og vil gerne have Kreds Limfjord kommer og 

præsenterer os, hvilket vi siger ja til og Flemming giver 

besked videre. Formanden deltager ved første kursus. 

 

7. Foredrag Karin Bakmand – styr på det sidste  

47 tilmeldte. Flemming sender liste til videre brug ved 

betaling. Jens Peder står for vekselpenge. Maj-Britt laver 

kaffe og køber kage.   

 

8. Status egne lokaler: 

Have fat i en nøgle. Stole, borde og tavle er skaffet gratis. 

Flemming undersøger med kaffemaskine. Toilet og lille 

køkken bliver lavet til lokalet, fælles med Spektrum shoppen. 

Indvielse af lokalet til næste møde den 7. januar.  

 

 

 

9. Medlemsinvolvering:  



Maj-Britt tager kontakt til Marianne Banner og undersøger 

hvordan kredsen får rekrutteret frivillige medlemmer til at 

give en hånd med i bestyrelsesarbejdet.  

 

10. Netværksgrupper til voksne med ASF: 

Maj-Britt har talt med Aage Sinkbæk – formand for 

Aspergerforeningen og han vil gerne starte netværksgruppe 

op her i kredsen, men kun være med én gang og 

efterfølgende skal vi selv køre netværksgruppen 

 

 

11. Søskende grupper status: 

Syv børn går på dette kursus Hvis det skal etableres en 

anden gang, skal det ligge efter kl.17, da vi havde kunnet få 

flere børn med til dette tidspunkt.  

 

12. Næste bestyrelsesmøde: 

Bliver onsdag den 7. januar 2015 

 

13. Eventuelt:  

Intet under eventuelt  

 

 


