Nyhedsbrev til medlemmer af autismeforening Kreds Limfjord
Kære alle medlemmer 
Vi har nu startet vores netværks cafe op for unge mennesker med autisme i alderen fra 15
år og opefter, som vi holder hver onsdag fra kl. 19-21 i vores nye lokaler på Jegstrupvej 4b i
Skive.

På vores hjemmeside www.kredslimfjord.dk kan man i venstre side under linket
netværkscafe finde en vejbeskrivelse under Googlemap.
Ved yderlige spørgsmål til vores cafe for unge mennesker, er man velkommen til at ringe til
mig på tlf.30 33 94 53.
Onsdag den 18.marts er der ikke netværkscafe, da bestyrelsen afholder generalforsamling
på Krabbeshus Heldagsskole, Strandvejen 11, 7800 Skive.
Sammen står vi stærkere!
Vores generalforsamling nærmer sig med hastige skridt onsdag den 18.marts og vi håber, at
mange vil komme både til generalforsamlingen og efterfølgende det spændende foredrag
”Det gode går lige ned i barnet” med foredragsholder Birgitte Dahl.
Vi har de sidste par år oplevet til generalforsamling, at der desværre ikke er kommet så
mange, trods et spændende foredrag har været en del af vores generalforsamling og det
har undret os i bestyrelsen.
Måske kan det skyldes, at man som medlem er nervøs for, at blive valgt ind i bestyrelsen og
til dette kan jeg nævne i år, at vi allerede nu har nok interesserede, hvilket vi er utrolig
glade for.
Dog skal nævnes fra min side af, som formand, at jeg meget gerne vil have en bred
bestyrelse repræsenteret i alle fire kommuner (Thisted, Mors, Skive og Viborg), da det
derved er nemmere at varetage det bedste for alle medlemmer, med et specifikt kendskab
til, hvad der rører sig i de enkelte kommuner.

Så skulle der være nogle medlemmer specielt fra Thisted og Viborg kommune, som måske
har interesse i at prøve bestyrelsesarbejde i en periode, så er man meget velkommen til at
stille op og man kan også kontakte mig for yderlige spørgsmål.
Vi må huske på, at sammen står vi stærkere og hvis viden og indflydelse skal gøre sig
gældende i disse besparelses år med en Socialpolitisk plan i alle fire kommuner, der ikke
varsler bedre tider for vores mennesker med autisme, så er det vigtig, at vi nu står sammen
og hjælper hinanden og vores kære 
Jeg vil til sidst også gerne opfordre til, at hvis nogle kunne have interesse i, at hjælpe
bestyrelsen med forskellige individuelle opgaver, som ikke indebærer at man er en del af
selve bestyrelsen, så er denne form for hjælp en stor hjælp for den resterende bestyrelse!!
Her tænker jeg på praktiske opgaver, som at stille borde og stole op til arrangementer,
hjælp til vedligeholdelse af hjemmeside, arrangere forskellige aktiviteter og foredrag, bage
kage til et arrangement, være frivillig hjælper i vores cafe for unge mennesker med ASF osv.
osv.
Man kan altid få yderlige spørgsmål besvaret om de forskellige opgaver, ved at kontakte
mig og på vores hjemmeside under linket ”Giv en hånd” kan man tilmelde sig, hvilket jeg
håber, at mange vil benytte sig af 
Jeg ser frem til at se Jer til generalforsamlingen den 18. marts 2015
Mange hilsner fra
Formand Kreds Limfjord
Maj-Britt Sørensen

