Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8. maj 2013
Fraværende: Bent
1. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
Flemming: Vestervangsskolen tilbyder klub – er i gang med beskrivelsen af klubtilbud.
Anette: hvorfor har vi ikke en landsindsamling i autismeforeningen – pga. hvad midlerne skal
anvendes til og det beløb som skal indsamles.
Lotte: Ny leder for det specialiserede handicapområde. Lotte er inviteret til møde ang.
aktivitetstilbud i STU regi. Nye lokaler inden ferien. 40 elever ud og max 25 ind.
Mette: orienterede om KAT kassen og er nu med i DH i Morsø kommune.
Maj-Britt: har været til møde i handicaprådet. Havde ros til hjemmesiden fra et forældrepar fra
GUA foreningen, som nu overvejer at melde sig ind i Kreds Limfjord. Skovhuset i Viborg har
inviteret os til at holde et lille oplæg om Kreds Limfjord - Maj-Britt og Peter deltager d. 12. juni.
Maj-Britt er blevet inklusionsambassadør.
Peter: Ny leder på krabbeshus – Poul Kristian Sørensen.
3. Hjemmesiden
Udsat til næste gang.
4. Søskendekursus
Lone Udengaard har meldt afbud, har lovet at sende materialet til Peter som videresender det til
alle bestyrelsesmedlemmerne.
5. Netværksgrupper
Starter i Skive. Ikke nok tilmeldinger i Viborg, prøver igen til efteråret.
6. Frivillighedscenter
Maj-Britt er valgt ind.
7. kommende aktiviteter
Angst (Mette Torp, Krabbeshus)
Piger med autisme (Heide Thamestrup)
Vejen videre (Jeanette og Michael)
Seksualitet/pubertet
Forældre med diagnoser
Sejltur
Grønne dage
Bedsteforældredag
Pårørendedag
App/IT
Osv.
8. Pårørendedag
21. september. Hvem deltager: Flemming, Maj-Britt og Peter ( Bent, Anette og lotte melder tilbage
senere) Mette deltager ikke.

9. Medlemsinvolvering
Udsat
10. Årshjul
Mette og Maj-Britt kommer med et udkast.
11. Socioøkonomisk virksomhed
Udsat
12. Punkter til næste bestyrelsesmøde
Ingen
13. Dato til næste bestyrelsesmøde
4. juni kl. 19.00 – 21.00 hos Maj-Britt Lundøvej 99, 7840 Højslev
14. evt.
Maj-Britt sender materialer ud til alle (IT/støttesystemer)

