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Endnu et år er gået, og det er atter blevet tid, til vores årlige generalforsamling.  
 
Jeg forstår ikke, hvor tiden er blevet af, det sidste år synes at være fløjet af sted, men man siger 
også at lediggang er roden til alt ondt, og her i foreningen forsøger vi ihærdigt på, at undgå den 
slags. 
 
Jeg vil gerne starte med, at sige tak til jer der er kommet i aften, det betyder rigtig meget, når folk 
bakker op omkring vores forening og det arbejde vi udfører …..det er jo derfor vi er her.  
 
I bestyrelsen arbejder vi hårdt for, at skabe nogle gode vilkår for mennesker med autisme og deres 
pårørende og i det forgangne år har vi haft meget fokus på, at tydeliggøre overfor de kommunale 
instanser, institutioner, uddannelsessteder i berøring med autisme, hvem vi er, at vi er en del af 
landsforeningen autisme og hvad vi kan bidrage med. Det har vi blandt andet formidlet gennem en 
ny folder, som vi har vi udarbejdet. Tiltaget og folderen blev modtaget med stor begejstring og vi 
har fået megen positiv feedback.  
 
Vi havde i september en dejlig tur til Jesperhus, som var gjort muligt takket være en donation fra 
Thisted Bingocenter. Vi søger jævnligt fondsmidler hjem, så det er muligt at gøre noget ekstra for 
vores medlemmer og sidste år søgte vi fondsmidler til søskende i tæt berøring med autisme i 
dagligdagen og det var en glædens dag, da jeg fik besked om, at vi fik halvdelen af det søgte hjem, 
nemlig 15.000 kr. Det har medvirket til, at vi har kunne halvere prisen på søskendenetværkskurset 
som vi afholder i samarbejde med Krabbeshus i Skive, hvilket 14 børn har haft glæde af i år.  
 
Vi har ikke haft så mange foredrag i år, men foredraget med Anne Skov Jensen er et vi ser tilbage 
på med glæde. Det kan være svært at pejle sig ind på, hvilke foredragsholdere vi skal have fat i, 
men man må sige, at vi ramte plet her. For første gang nogensinde oplevede vi, at måtte sige nej til 
interesserede, da der simpelthen ikke var flere pladser/stole at finde i gymnastiksalen på 
Krabbeshus Heldagsskole. Foredraget var en succes og alle deltagerne havde kun positiv respons 
og fortalte at foredraget havde været utrolig spændende og givende.  Vi vil fremadrettet arbejde 
på at arrangere flere spændende arrangementer, til glæde for vores medlemmer, men samtidig vil 
vi også fortsat tilbyde fagfolk at deltage, da vi mener, at des mere viden indenfor autismeområdet, 
de kan få, des mere gavn og glæde bliver det også for mennesker med autisme og deres pårørende.  
 
I 2020 glæder vi os blandt andet, til at kunne invitere til foredrag ved Dorthe Stieper, som står bag 
bogen ”Historien om en mor” som er 11 fortællinger fra mødre, som har børn med autisme. 
Derudover får vi til november besøg af Hanne Veje, som er medforfatter til 
bogen ”Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed” sammen med Bo Hejlskov, som hun også pt. 
Laver en spændende Podcast serie med, som tager afsæt i afstemt pædagogik, low arousal mm. 
Hanne Veje er selv mor til et barn med autisme og kommer og fortæller om skolevægring på 
autismeområdet.  
 
Meget af arbejdet i foreningen, foregår bag kulisserne og er derfor ikke synligt for alle medlemmer 
og jeg ønsker at betone betydningen af dette og sige tak til bestyrelsen, for den store indsats de 
yder her.  Vi har blandt andet mange medlemmer som ringer og efterspørger rådgivning, især 
indenfor lovgivningen. Det kan være hjælp vedrørende afslag fra kommunen af, undrende 
spørgsmål om deres kære med autisme mm.  



Vi har et stort ønske om at hjælpe i det omfang hvor det er muligt og forsøger at svare og hjælpe 
på bedste vis, men som alle der sidder her i aften er vi også bare pårørende og på ingen måde 
eksperter, eller jurister og derfor henviser vi også gerne videre, hvis vores viden ikke rækker langt 
nok.  
 
Vi har som noget nyt i år delt telefonisk rådgivning imellem os, hvor der kan ringes til forskellige 
bestyrelsesmedlemmer, alt afhængig hvilken kommune man kommer fra. Det har bestemt 
afhjulpet en arbejdsbyrde, som tidligere har ligget på formandens skuldre og det takker jeg alle i 
bestyrelsen for, samt vores repræsentant fra Viborg af, Liselotte Pihl Mortensen, som er valgt ind 
DH og på STU området.  
 
 
En stor del af foreningsarbejdet er på det politiske plan, hvor mange af mine kræfter bliver lagt, 
hvad end det er at skrive høringssvar, tale med embedsmænd, eller debattere med politikere, f.eks. 
op til et folketingsvalg. Netop i den forbindelse blev jeg inviteret til vælgermøde i Viborg sammen 
med næstformand Peter K. Nielsen, hvor Peter holdt en flot tale til politikerne, om de fortsatte 
bekymringer, som vi har og oplever indenfor autismeområdet. Det virkede som om de lyttede, men 
om det bliver gældende, når det nye budget skal vedtages, jeg kan have mine tvivl. Men vi må 
være talerør ind i det politiske arbejde for alle mennesker i berøring med autisme tæt inde på livet 
og i den forbindelse vil jeg sige tak til alle, som arbejder i DH og Handicaprådet i de fire kommuner, 
vi varetager. Jeg er utrolig taknemmelig for det store arbejde, som alle frivilligt bidrager med. 
 
Jeg blev i efteråret inviteret til midtvejsvælgermøde af DH i Skive, hvor vi skulle evaluere med 
spidskandidaterne indenfor de forskellige partier, hvordan status var nu, midt i deres valgperiode. 
Her holdt jeg et oplæg indenfor autismeområdet, hvor jeg blandt andet tydeliggjorde STU området 
og vigtigheden i at investere i mennesker med autisme, udnytte deres kæmpe potentiale og få 
flere ud på arbejdsmarkedet til glæde og gavn for alle!! 
 
Det kunne være rart, til en forandring, at se netop det, investeringer i stedet for besparelser, men 
det bliver ikke i år.  
 
I Skive Kommune har man netop afholdt budgetmøde, hvilket jeg deltog i og jeg må desværre 
konstatere, at der nok engang skal spares, hele 1,5 procent svarende til 3 mio. og jeg aner 
simpelthen ikke længere, hvor de penge skal findes, da jeg mener der i forvejen er skåret helt ind 
til benet. Når jeg bliver inviteret til sådanne møder, plejer embedsfolkene gerne at vil have mig til 
at pege på nogle områder, hvor der kan findes en reduktion, og jeg plejer at rejse mig op og tag en 
kop kaffe og først vende tilbage til budgetmødet, når der skal tales om udvidelsesforslag, dem har 
jeg mange ideer til! Men i år valgte jeg at blive ”ved bordet”, og embedsfolkene blev så glade, det 
vil sige, lige indtil mit forslag kom på bordet.  
 
Vi har i år hørt om usmagelige fremgangsmetoder, hvor man i kommunerne, herunder Skive, 
ansætter eksterne konsulenter, ene og alene til at kigge alle sagsakter igennem ved borgerne og 
finde forslag til, hvor der kan fjernes endnu en hjælp, så kommunerne kan spare penge.  
 
Derfor var mit forslag til en besparelse, at man fyrede alle de eksterne og egne konsulenter, som 
jeg tror kommuner bruger rigtig mange penge på, og hermed finde nogle penge den vej igennem. 
Jeg kan afsløre, at mit forslag ikke blev mødt med begejstring☺  
 
 



Vi har været i avisen flere gange i det forgangne år, blandt andet i forbindelse med etableringen af 
det nye autismecenter i Skive, idet man samtidig overvejede at placere et nyt fodboldstadion ved 
siden af, ikke ligefrem en drøm af en nabo til et autismecenter. Heldigvis lykkedes det os at trænge 
igennem til politikerne og SIKs drøm om et nyt stadion i superligaklassen, måtte realiseres 
andetsteds.  
 
I Viborg gik vi i avisen sammen med foreningen LEV for første gang, som en reaktion på en artikel 
der sammenlignede handicapområdet med Titanics forlis, en analogi som vi i den grad kunne nikke 
genkendende til. Vi råbte virkelig højt i fællesskab og har man endnu ikke læst vores læserbrev, vil 
jeg stærkt anbefale, at I læser den på vores hjemmeside. Det var et skriv i Viborg folkeblad, men 
indholdet er en realitet i samtlige af de kommuner som vi varetager og læserbrevet kunne sagtens 
og vil måske også, med få ord blive omformulere og viderebringes i de kommuner også.  
 
Vi vil gerne være synlige i alle kredse og vi forsøger kontinuerligt at holde os ajour med, hvad der 
foregår ude i de forskellige områder i kredsen, men det kan være svært at gøre det alene, især når 
4/5 dele af bestyrelsen er bosat i Skive, hvorfor det har været skønt og vigtigt, at vi i bestyrelsen, 
har haft repræsentanter i alle kommuner, hvad end de har været en aktiv del af bestyrelsen, eller 
ej. Derfor har vi også valgt, inden denne generalforsamling, at efterspørge nye medlemmer fra alle 
dele af kredsen, så vi på bedste vis kan imødekomme vores medlemmers behov og støtte op 
omkring dem der hvor det giver mening.  
 
En formandsberetning giver altid anledning til at stoppe op og få status på, hvordan ser det 
egentlig ud indenfor autismeområdet? Hvad har vi udrettet i det forgangne år? Hvad skal vi fortsat 
have fokus på? Jeg tror, det er en sund proces at stoppe op engang imellem og mærke efter, en 
øvelse som alle vil have glæde af at gøre engang imellem, uanset om det er en formandsberetning 
eller om det er status generelt på sit eget liv. 
 
Jeg har også valgt at lave status på eget liv, og i den forbindelse har jeg valgt, at jeg ikke stiller op 
igen. Jeg har med stolthed været med i bestyrelsesarbejdet i 9 år, hvor det var Peter K. Nielsen, 
som fik lokket mig med og det er jeg utrolig glad for. Det har været en stor inspirerende rejse for 
mig, hvor jeg har lært utrolig meget om autisme, paragraffer og politiske tilgange og ikke mindst 
det politiske spil uden for kulisserne. Jeg har været en del af bestyrelsesmedlemmer, som både har 
inspireret mig meget, men også givet venskaber for livet, men nu tiden kommet til, at jeg skal have 
mere overskud til min familie og mig selv.  
 
 
Jeg vil stadigvæk bidrage i det politiske arbejde gennem handicaprådet i Skive og deltager også 
gerne i forskellige invitationer. Jeg er også kun et opkald væk, hvis den nye bestyrelse efter i aften, 
har brug for min viden og sparring ind i bl.a. det politiske virke.  
 
Det er mit håb, at der sidder nogen i aften, som har lyst til at være med i bestyrelsen fremadrettet. 
Det er en givende opgave, som ikke kræver en masse særlige forudsætninger, eller erfaring, det 
vigtigste er at man har lyst til at udføre et stykke frivilligt arbejde til glæde og gavn for alle 
medlemmer og være en del af en bestyrelse, hvor der er også er tid til hyggesnak og hjælpe 
hinanden i perioder, hvor alt ikke lige kører på skinner.  
 
Med disse ord vil jeg hermed slutte min formandsberetning og sige tak for 2019, tak til min 
bestyrelse for deres store engagement og hver af deres personlige måde at være på, som har givet 
mig meget med på vejen og jeg glæder mig til at byde den nye formand velkommen efter denne 



generalforsamling. 
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