
Referat bestyrelsesmøde Kreds Limfjord 26/4 2017: 

 

1. Velkomst nye medlemmer: De tilstedeværende 

fortalte om sig selv, hvilket var: Runa, Anne Mette, 

Annie, Bent og Maj-Britt  

2. Peter orienterer fra HB: Landsforeningen har fået nye 

lokaler og bundet for en 8 årig kontrakt og flytter 

1.juni. Visionsdagen er aflyst grundet manglende 

tilmeldinger. Der arbejdes med en plan på, at man kan 

få flere midler, hvis man har under 400 medlemmer og 

videre trin op, hvad man får, afhængig af antal 

medlemmer ude i kredsene, men der er modstand på 

idéen. Peter foreslår, at vi læser referater fra HB og 

eventuelt forbereder nogle spørgsmål til deres arbejde 

og input til HB. Ankestyrelsen: der er en meget uheldig 

udvikling i at flere børn med autisme bliver fjernet fra 

hjemmet.  

3. Hjemmeside status, fælles forum oprettet til 

bestyrelsen: Kreds Østjylland har et 

kommunikationssystem, hvor Bent undersøger videre 

med dette. Bisidder er Runa og skal på hjemmesiden.    

4. Lokaler fremadrettet: Den bliver opsagt     

5. Pigecafe:   



6. Aktiviteter kommende: Tager med til næste møde 

7. Netværks forum Thisted, hvad findes der?, for 

søskende og de unge selv på nettet. Formidling ud til 

sagsbehandler angående netværksgrupper (Maj-Britt 

sender kontaktoplysninger til Anni vedrørende 

socialrådgiver, som Maj-Britt har snakket med i 

telefonen.)  

8. Netværksgrupper for voksne med ASF: Finde ud af 

behovet gennem autismebladet, hvor vi efterspørger 

det.  

9. Dækning af transport udgifter: Almindelig takst bliver 

fremadrettet bevilliget og Runa giver Bent besked om 

taksten til ændring i kørselsskema.  

10. Dialogforum Skive – BESTYRELSESMEDLEM- vi 

vælger at gå ud af dette forum.  

11. Dialogforum på tværs DH/HR – tager med til næste 

bestyrelsesmøde 

12. Telefon til formand med mobil pay og telefontider: 

Runa køber en telefon og mobil pay bliver overflyttet 

efterfølgende.  

13. bevilling Vestervangs Skole. I år laver vi ikke en 

bevilling til Vestervangs skolen. Vil lave en annonce 

om webmaster til foreningen til autismebladet. Vi skal 

have lavet en mødeplan, hvor der deles ud på 



forskellige hverdage, hvilket Anni og Runa sørger for. 

Der skal udarbejdes en ny pjece. Der bliver indkøbt 

reklame søjle ind og prisen undersøges.  

 


