
Formandsberetning til generalforsamling 29.februar 2016:  

Endnu et år er gået og personligt synes jeg, at tiden flyver af sted, men når jeg samtidig kigger tilbage, har 

det været et år med mange udfordringer for mit vedkommende, såvel privat, arbejds- og 

bestyrelsesmæssigt.  

Inden jeg gik i gang med at skrive formandsberetning 2016, kiggede jeg min formandsberetning igennem 

fra sidste år, hvad skrev jeg egentlig for et år siden? Og ud fra denne evaluering, kom følgende spørgsmål 

frem: Hvilke udfordringer har vi stadig? Er der forbedringer på nogen områder? Har vi fået nogle af de 

tiltag igennem, som vi havde fokus på?  

Udfordringer: Der er mange i vente for vores forening, hvor jeg blandt andet vil nævne inklusionsdelen og 

bevaring af specialtilbud til vores børn, som stadig er en stor opgave for os, at tydeliggøre vigtigheden af.  

Jeg ser inklusionsdelen som en luftballon, hvor man desværre bliver ved med at fylde tom luft i den og 

hvornår den brister, er desværre kun et spørgsmål om tid…  

Der følger stadig ikke nok ressourcer og viden med ud i det almene tilbud, til at varetage den opgave, 

nemlig at give vores børn de bedst mulige rammer og betingelser for at kunne klare sig fremadrettet og 

begå sig i dagligdagen på lige fod med andre.  

Vi har i Kreds Limfjord prøvet med forskellige tiltag, hvor vi blandt andet har tilbudt i samarbejde med 

Landsforeningen Autisme et gratis foredrag om generelt viden indenfor autismeområdet med 

udgangspunkt i hverdagssituationer i skoledelen, fortalt af en ung pige på 17 år, som fortalte om sine 

erfaringer med at være inkluderet … hvad der hæmmer og fremmer inklusionen. Ikke mange deltog i dette 

arrangement (16 i alt), som var udbudt for både lærere og pædagoger i Viborg og Skive Kommune og den 

manglende interesse kan undre mig…  

Endvidere har jeg tilbudt samtlige fire kommuner, at jeg gerne vil komme og fortælle om autisme til PPR 

ansatte helt gratis, men ingen har vendt tilbage og takket ja.  

Undersøgelse i Landforeningen Autisme har også tydeligt vist, at ud af 216 spurgte forældre, kunne 

desværre en tredjedel fortælle, at deres barn ikke trives i det almene tilbud og mange børn går i øjeblikket 

ikke i skole, da de har sagt fra med stress-, angst symptomer og manglende søvn, som tydeligt indikerer, at 

børnene ikke trives i inklusionens ånd.  

Efter offentliggørelse af denne undersøgelse, valgte vi også i Kreds Limfjord at gå i samtlige aviser i de fire 

kommuner, som vi varetager og tydeliggøre hvor stort et problem, det er ude på skolerne. Inklusionen 

raser bare derudaf, uden at nogle stopper op og evaluerer på, hvordan det egentlig går, tager politisk 

ansvar og får iværksat det der skal til, for at det måske kan lykkedes for nogle børn med autisme, at trives i 

det almene tilbud.  

Heldigvis har vi stadig også specialtilbud til børn med autisme, som trives bedst der og glædeligt kan jeg da 

se nu, at man i Viborg Kommune langt om længe har erkendt, at man skal udvide pladserne på Vestervang 

Skole, så flere børn kan få det rette tilbud, som er bedst for dem. Dog kan det bekymre mig, at jeg 

desværre nu kan læse i referat fra Børne Familie Udvalget, at andre specialtilbud skal nedlægges på andre 

skoler i Viborg Kommune og jeg vil i nærmest fremtid etablere et møde med tilhørende embedsfolk og 

politiker, for at tydeliggøre min bekymring af yderlig nedlæggelse af specialtilbud.  



Angående Krabbeshus Heldagsskole har vi også været meget i aviserne og kæmpet den sidste tid på flere 

forskellige fronter, for at få embedsfolk og politikker til at forstå, at en besparelse på 3 mio. unægtelig vil få 

store konsekvenser for de børn, som går på Krabbeshus og varme hænder forsvinder fra børnenes 

hverdag, hvilket de så hårdt har brug for.   

Indenfor STU området ser vi desværre også massive besparelser og senest med Viborg Kommune, hvor der 

skal spares 2,5 millioner kr., hvilket vi i foreningen har fulgt nøje og løbende haft dialog med forskellige 

fagfolk og er klar til at gå ud igen i avisen og udtale os om det, når behovet er der.  

Generelt ser jeg desværre en tendens til, at vi nok bliver hørt ude i kommunerne, men når det kommer til 

løsningsforslag, hvad man vil gøre helt konkret? så er der kommet en ny ”trend” i kommunerne, som går 

ud på, at vi selv i interesseorganisationerne skal komme med løsningen, finde ud af hvor der kan spares, 

eller selv søge midler gennem fonde og puljer. Det bekymrer mig, både at vi skal finde midlerne selv og at 

politikker fralægger sig ansvar i forhold til de absurde og dybt urimelige besparelser, som i disse dage 

foregår ude i kommunerne.  

Vi vil gerne blive ved med at sætte nye tiltag i gang, og søge midler til dette gennem fonde og puljer, men 

det må aldrig erstatte en besparelse, da vi derved bliver meget mere sårbare, hvis pengene ophører og det 

samtidig pludselig kan politisk bortforklares, at det ikke længere er en egentlig besparelse, men bare 

pulje/fonde midler som jo er ophørt.  

Vi er talerør ind til politikkerne, men det er dem, som må tag ansvar og det må vi lade dem forstå! 

Hvis den nye Socialpolitisk Plan gældende for 2015-18 skal virkeliggøres ude i kommunerne, med et fint 

menneskesyn som eksempelvis borgerinddragelse, fra kompensation til mestring af eget liv, 

helhedsorienteret og sundhedsfaglig indsats, så skal der iværksættes tiltag, som på den korte bane vil 

koste, men på sigt vil både give kommunerne færre udgifter og det enkelte menneske et meningsfuldt liv, 

men det kræver indsigt i mennesker med autisme, viden om deres udfordringer, behov og de unikke 

muligheder, som de også bringer i spil i vores samfund.  

Det kræver blandt andet, at der ikke konstant skiftes ud i sagsbehandler, at der skabes en tryg ramme med 

høj refleksion over det pædagogiske virke, at det enkelte menneske føler sig hørt og respekteret.  

Jeg kunne desværre sagtens nævne mange flere udfordringer, som vi også står i, i den nærmeste fremtid, 

men vil i stedet sige, at vi i bestyrelsen kæmper videre derude og at vi lægger utrolig mange timer i 

bestyrelsesarbejde, for at varetage alle mennesker, som har autisme tæt inde på livet.  

Glædeligt oplever jeg også, at det bliver værdsat i kommunen, med vores store arbejde derude og jeg er 

personligt utrolig glad for, at næstformand Peter K. Nielsen kunne overrækkes handicapprisen 2015 i Skive 

kommune, for hans kæmpe arbejde i Kreds Limfjord samt på landsplan.  

Vi har i det forgangne år haft ekstra fokus på de unge mennesker med autisme og holdt en del forskellige 

foredrags indenfor dette område, hvilket er blevet modtaget med succes, både velbesøgt af pårørende og 

de unge selv, hvilket har glædet bestyrelsen meget.  

Vi har i samarbejde med Aspergerforeningen tilbudt vores medlemmer viden om de unge mennesker og 

derfor modtaget 10.000 kr. til at kunne holde foredrags for, hvilket vi igen i nuværende år vil søge nye 

midler til i Handicappuljen, igen i samarbejde med Aspergerforeningen.  



Af nye og fremadrettet tiltag, vil jeg gerne nævne, at vi fortsat har foredrags om og for de unge mennesker 

og ser frem til at høre Sofie Saunte Mortensen på 21 år med Asperger, fortælle om hendes liv den 11 marts 

på Krabbeshus Heldagsskole kl.19.  

Vi vil også have fokus på beskæftigelsesområdet og på tegnebrættet er vi allerede ved at arrangere en 

konference, hvor forskellige virksomheder og STU tilbud kommer og fortæller om deres arbejde med 

mennesker med autisme, som alle vores medlemmer får mulighed for at deltage i, hvilket jeg ser frem til.  

Med den nye bestyrelse vil jeg som noget af det første have på dagsordenen, hvordan vores forening 

fremadrettet skal agere, hvilket tilbud vi skal have, eksempelvis hvor meget bisidderfunktion vi kan tilbyde 

vores medlemmer? Hvordan kan vi videns dele med vores medlemmer på en effektiv måde? Hvilke 

foredrags skal vi have fokus på? Hvordan får vi flere frivillige til at hjælpe os i foreningen? Vi er en 

bestyrelse, som brænder for at hjælpe mennesker med autisme og deres pårørende, men vi må ikke 

glemme, at vi også alle sammen er mennesker med fuldtidsjob ved siden af bestyrelsesarbejde og selv har 

autisme tæt inde på livet i vores dagligdag og for at vi ikke selv skal brænde ud, er det vigtigt, at vi i den 

nye bestyrelse får en god drøftelse om, hvordan foreningen fremadrettet skal agere og tegne sig.  

Vi vil fortsat have fokus på netværksdannelser til pårørende og de unge selv. Her har vi i forgangne år 

draget os nogen erfaringer, hvor svært det kan være, at få de unge mennesker ud i vores lokaler og derfor 

har vi søgt råd hos de unge selv, hvad der skal til, for at det kan blive et godt netværksforum for de unge? 

Her vil vi med ny viden starte snarligt op med en netværksgruppe for pigerne, hvilket vi oplyser nærmere 

om på vores hjemmeside og facebook side.  

Vi vil i samarbejde med Psykolog Centeret Skive (Lene Metner) søge midler ved socialstyrelsen til 

forældreuddannelser indenfor Krap metoden, som vi desværre oplever, at flere og flere får afslag på ved 

kommunen til forældreuddannelser og det vil vi prøve at gøre noget ved i samarbejde med Psykolog 

Centeret.  

Jeg vil også igen i år opfordre til, at har man den mindste lille mulighed, for at kunne give en hånd med til 

eksempelvis de praktiske gøremål, stille borde og stole op, hjælpe til med hjemmesiden, være frivillig i 

vores netværkscafe eller stå for at arrangere et spændende foredrag, så er alt ekstra hjælp meget 

velkommen. Det samme gør sig gældende i forhold til at komme med spændende idéer til bestyrelsen. 

Til sidst vil jeg sige bestyrelsen mange tak for det forgangne år, hvor jeg synes, at vi har haft en stærk 

bestyrelse, som har utrolig mange kompetencer, vi kan trække på, såvel med hjemmeside, kommunikation 

på skrift til blandt andet aviserne, bisidderfunktion, lovgivningsmæssig viden, økonomistyring, mange 

spændende nye ideer, og jeg kunne blive ved med at nævne, hvad hver især i bestyrelsen bidrager med og 

jeg vil gerne sige jer alle stor tak for jeres bestyrelsesarbejde!   

Vi lander snart på 400 medlemmer af Kreds Limfjord og det glæder mig meget, at vi kan se foreningen 

stødt vokser og jeg glæder mig til at tag fat på et nyt år sammen med den nye bestyrelse og siger alle tak 

for det gamle og hermed vil jeg afslutte min formandsberetning.  

Venlig hilsen  

Formand for autismeforening Kreds Limfjord 

Maj-Britt Sørensen  


