
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 20/2 2013 

Fraværende: Thomas & Liselotte 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne  

Peter: informerede om, at formanden for landsforeningen er afgået ved døden. Bestyrelsen har 

vedtaget, at støtte Lassefonden.  (Mette sender en mail til Lotte ang. dette) ekstraordinært 

hovedbestyrelsesmøde på søndag d. 24/2 2013  

Har været til møde i det sociale nævn, hvor han var lodret uenig ang. tre næste ens ADHD sager, 

Peter har afgivet dissens i alle tre sager.  

Anette: Møde ang. kameraer samt aflastningstilbuddet som helhed på Rødehus. Viborg Kommune 

fastholder, at de godt kan erstatte personalet med elektronik. Kameraerne er pt. slukket indtil, der 

ligger en afgørelse af sagen.  

Mette: Intet 

Maj-Britt: har været til handicaprådsmøde hvor inklusion var på dagsorden, man vil i handicaprådet 

nøje følge inklusion debatten. Der er bevilget en projektpulje til Krabbeshus. Skive kommune er 

nede på 3, 2 procent af børn, som er ude i specialtilrettelagt skoletilbud, hvilket er max procent på 

landsplan. 

Maj-Britt informerede om temadag som omhandler rekruttering af frivillige. Handicaprådet er 

inviteret til demografidebat - Majbritt deltager i denne debat.   

Bent: sender nyt skema ud, til kørselsafregning, til bestyrelsesmedlemmerne da der er fejl i den 

nuværende. Informerer om et foredrag på Erslev skolen på mors (torsdag d. 28/2). Bent foreslår, at 

vi lejer BIO Mors til at vise ”Tangentspilleren” og inviterer Anne Mulvad til at fortælle om filmen. 

Bestyrelsen besluttede, at Bent og Peter kører denne aktivitet. 

En enig bestyrelse besluttede, at der er aktivitetsstop indtil sommer - Vi laver en liste til fremtidige 

akt./foredrag. 

Mette bevilges et KRAP kursus og står for kaffe, kage og mad til dette kursus. 

 

3. Hjemmesiden: Januar 232 besøgende på hjemmesiden, feb. 133 besøgende. Fremover sender Bent 

statistik ud til alle bestyrelsesmedlemmer inden bestyrelsesmøde. Information på hjemmesiden 

omkring aktiviteter og foredrag fjernes ikke fra hjemmesiden før det er afholdt. Bestyrelsen 

besluttede, at der på vores hjemmeside skal være et mindeord om vores tidligere formand for 

landsforeningen - Peter skriver dette og sender det til Bent.  

 

4. Fritidstilbud (Lars Christiansen) 

Udsat til næstebestyrelsesmøde - Peter tager kontakt. 

 

 

 



 

5. Vestmøde på Hilltop 

Afholdes på Hilltop d. 20. april. Punkter til dagsorden: Vises rundt på Hilltop, særlig sensitive børn, 

talspersoner fra foreningen ” særlig sensitive børn”, strategi for kommende kommunalvalg, Lise 

kommer med resten. Peter, Mette og Majbritt deltager.  Maj-Britt bestiller mad fra frokostbussen, 

Peter sender antal deltager videre til Maj-Britt.  

 

6. KAT- kassen – foredrag 

Kun 2 tilmeldinger. 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer. KRAP kursus opstart efter 

sommerferien. Majbritt sørger for, at vores KRAP kursus kommer i autismebladet. Vi afholder 

søskende kursus på Krabbeshus i efteråret.  

 

7. Medlemsinvolvering 

Udsat 

 

8. Årshjul 

Bent laver årshjul samt er tovholder på, hvad der skal i autismebladet. 

 

9. Generalforsamling 

Peter kontakter Martin Breum på Krabbeshus ang. studio 3. Peter printer dagsorden ud. Maj-Britt 

og Anette genopstiller. Mette og Maj-Britt står for indkøb, af brød til generalforsamlingen, samt 

vingave til Martin. Peter køber gave til Kaj fra Krabbeshus.  

 

10. Socioøkonomisk virksomhed 

Udsat (arbejder på en model hvor Hilltop indgår) 

 

11. Julefrokost 

Afholdes til sommer 

 

12. Netværksgrupper 

På hjemmesiden med tilmelding (onsdag og torsdag i uge 20 - opstart i Viborg og Skive)  

 

13. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

 

14. Dato for næste bestyrelsesmøde 

Findes efter generalforsamlingen. 

 

15. Evt. 

 


