
Referat af Generalforsamling   

Autismeforening Kreds Limfjord 18.03 2015 

 

Generalforsamlingen blev afholdt på Krabbeshus Heldagsskole, 

Strandvejen 11, 7800 Skive  

1. Valg af dirigent: Ole Johnsen 

2. Formanden aflægger beretning: Formanden fortæller om sit første år som 
formand. Endvidere fortæller hun om forskellige politiske debatter, 
inklusion i folkeskolen, en kamp for bibeholdelse af vores specialskoler og 
om de forskellige tiltag og kurser der er i kredsen, og hvordan forældre kan 
give en hjælpende hånd.  

3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab: Spørgsmål til 
regnskabet: Kunne man bruge penge på PR? Det tror bestyrelsen bliver 
svært at få råd til, vi forsøger at bruge netværket i stedet, og hjemmesiden 
til at formidle videre. Kommer der penge ind via sponsorater? Vi er en 
kredsforening, så vi er underlagt, at landsforeningen skal søge de 
forskellige sponsorater hjem. 

Regnskabet er godkendt.    

4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen:  

Forslag til at medlemmer valgt til repræsentantskabet, først bliver valgt af 
den konstitueret bestyrelse efter generalforsamlingen  
 
Forslaget er godkendt. 

 
5. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år 
halvdelen af bestyrelsen.  

På valg er:  

- Maj-Britt Sørensen (ønsker genvalg) 



- Mette Mortensen (ønsker ikke genvalg, men stiller gerne op som 
suppleant) 
- Flemming Bastrup (ønsker ikke genvalg)  
 
 

7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant: 
 
Maj-Britt Sørensen ønsker genvalg Godkendt 
Katarina Hammer vil gerne vælges ind i bestyrelsen Godkendt 
Mads Pedersen vil gerne vælges ind i bestyrelsen Godkendt 
Mette Mortensen vil gerne vælges ind som suppleant Godkendt  
Lisbeth Ravnborg vil gerne vælges ind som suppleant Godkendt 
Kristine Linderoth vil gerne vælges ind som suppleant Godkendt 
 

8. Valg af revisor:  

(nuværende revisor Peter Bastrup fortsætter gerne et år mere)  

Godkendt 

9. Eventuelt:  

Et forslag er at få en privat mail, hver gang der er et arrangement, så 
medlemmerne ser tiltaget. 

Der skal sørges for, at der er et bredt spekter af foredrag, så det ikke kun 
er foredrag og kurser til småbørnsfamilier.  

Forslag om, at der kan placeres materialer omkring autismeforeningen på 
børnepsyk., som kan udleveres ved diagnosticering.  

DH har 10 års jubilæum i år, og håber at kunne samle penge til et 
arrangement d. 5/9-15. 

 

 

 

 


