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Trombakken i Thisted - 5. marts 2020 

 

OPLÆG V. HANS MIKAEL THERKILDSEN 
• Trombakken er et skoletilbud for børn med ASF, men har også en afdeling for børn med ADHD 

• Hans Mikael fortæller kort om den rejse de har været på gennem de sidste 10 år, i udviklingen af et godt 

autismetilbud, både i fht. fysiske rammer og pædagogik 

• Der er nogle gode udenoms arealer omkring Trombakken, samt mulighed for at benytte sig af de 

faciliteter som er i Snedstedhallen, f.eks. svømmehal, klatrevæg mm.  

• Der er tænkt meget over de sensoriske udfordringer, mange af disse børn har og derfor er de fysiske 

rammer tænkt i fht. små rum, lyddæmpende materialer, f.eks. særlige gulvtæpper og lofter.  

• Der er i dag 45 elever i ASF-huset og 31 elever i ADHD-bygningen 

• Der er 16 lærere 7 skolepædagoger og 6 pædagoger i SFO-delen 

• Betydningen af et godt forældresamarbejde understreges.  

• Det er på nuværende tidspunkt Snedsted trafik der har licitationen på Taxa ordningen og da det er 

næsten alle børn på Trombakken som kører med Taxa, er det rigtig vigtigt at denne ordning også 

fungerer godt.  

• Der er en verserende strukturdebat i Thisted kommune, hvor der kigges på hele skole og 

dagtilbudsområdet 

VALG AF DIRRIGENT 
• Hans Mikael Therkildsen vælges som dirrigent  

FORMANDSBERETNING V. MAJ-BRITT SØRENSEN 
• Maj-Britt fortæller om året der er gået i Kreds Limfjord og de fokusområder der har været.  

• Der har været meget fokus på, at tydeliggøre overfor de kommunale instanser, institutioner, 

uddannelsessteder i berøring med autisme, hvem Kreds Limfjord er, at vi er en del af landsforeningen 

autisme og hvad vi kan bidrage med. 

• Maj-Britt beretter om en god tur til Jesperhus, som blev muliggjort pga. Thisted bingocenter.  

• Der har ikke været så mange foredrag det forgange år, men særligt foredraget med Anne Skov Jensen 

var en kæmpe succes.  

• I det kommende år kommer der blandt andet foredrag v. Dorthe Stieber og Hanne Veje 



• Maj-Britt fortæller om meget af det arbejde der måske ikke er så synligt for medlemmer til dagligt, men 

foregår bag kulisserne. Fx rådgivning af medlemmer, kontakt med politikere, skriv af læserbreve mm.  

• Maj-Britt har deltaget i vælgermøde op til folketingsvalget hvor Peter K Nielsen holdt tale for politikerne 

• Maj-Britt har også deltaget i midtvejsvælgermøde, hvor der skulle evaluere med politikerne i fht. 

hvordan status er nu, midt i valgperioden. Maj-Britt holdt et oplæg om status på autismeområdet, hvor 

vigtigheden i at investere i mennesker med autisme, udnytte deres kæmpe potentiale og få flere ud på 

arbejdsmarkedet til glæde og gavn for alle blev tydeliggjort. 

• Endvidere har Maj-Britt deltaget i budgetmøde 2020 i Skive kommune, hvor hun blandt andet foreslog 

at spare penge ved at fyre både egne og eksterne konsulenter, som i et spareforsøg er ansat til at fjerne 

ydelser fra borgerne. 

• Maj-Britt fortæller om de gange vi har været i avisen det sidste år, blandt andet i et opråb til politikerne 

i Viborg kommune, hvor vi samarbejde med foreningen LEV.  

• Der bliver understreget flere gange, at man forsøger at være tilstede i alle kredse, men at det kan være 

svært når størstedelen af medlemmerne i bestyrelsen kommer fra en enkelt kommune. Der er blevet 

efterspurgt nye medlemmer i mail.  

• Maj-Britt slutter af med at gøre status på egen funktion i bestyrelsen og sit eget liv og meddeler at hun 

efter 9 år i bestyrelsen, har valgt at trække sig som formand og går ud af bestyrelsen.  

 

BERETNING V. KASSEREREN 
• Samlet set har der været indtægter for 71.008,- kr.  

• Samlede udgifter for 40.152,- kr.  

• Årets resultat er et samlet set et plus på 30.856,- kr.  

 

BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN 
• Der er ikke kommet nogle forslag ind 

 

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 
• Der er ikke kommet nogle forslag ind 

 

VALG TIL BESTYRELSEN 
• Maj-Britt Sørensen er på valg - går ud 

• Peter K. Nielsen er på valg - går ud  

• Lisbeth Ravnborg er på valg - genopstiller, men ønsker kun at være suppleant  



Ønsker valg: 

• Ann Betzer  

• Christina Liholm Harring 

• Maja Kirstine Hansen (ønsker kun at være suppleant) 

• Susanne K Nielsen (ønsker kun at være suppleant) 

• Lotte Løjstrup 

• Hanne Bækhøj 

• Chalotte Sigh Jackobsen (ønsker kun at være suppleant) 

• Mikael Schrader 

NB. Eftersom der kun er behov for to suppleanter, trækker Lisbeth Ravnborg og Susanne K. Nielsen sig igen og 

ønsker for nuværende ikke at stille op.  

Bestyrelsen konstituerer efter generalforsamlingen.  

VALG AF REVISOR 
• Niels Moeskjær Balle 

EVT.  
• Stor hånd som tak til den afgående formand 

• Stine fortæller lidt om Basen og overgangen videre fra folkeskole til gymnasie mv. der nævnes en 

virksomhed beliggende i Skive, Mentor for You, som er beliggende i Skive.  

OPLÆG V. ULLA KJÆR – SOCIALRÅDGIVER  
• Ulla holder et flot oplæg om unge og pårørende, de generelle regler, overgangen mellem ung og voksen 

samt uddannelsesmuligheder for de unge. Slides fra foredraget bliver lagt på hjemmesiden og vil være 

tilgængelige i en måned.  


