Kreds Limfjord Bestyrelsesmøde 18.01.2021
Tilstede:
Katharina, Christina, Ann, Tina, Lotte, Maja
Fraværende:
Michael, Chalotte,
_______________________________________________________________________________________

STATUS PÅ:
Status
•

Siden sidst (runde)

•

Repræsentantskabsmøde
o

Katharina informerer om repræsentantskabsmødet, og generelt set har det været en travl
periode.

•

Skriv udarbejdet til skolecheferne i kredsens kommuner specialskolernes undtagelse fra nedlukningen.
Skrivelsen blev i sammenslutning med 5 andre kredsformænd og formanden for landsforeningen
Autisme, Kathe Johansen, sendt til undervisningsministeriet og Pernille Rosenkrantz Theil. Forældre skal
selv kunne bestemme hvorvidt børnene skal sendes afsted eller ej, på lige fod med andre børn.

•

Netværksgruppe
Katharina har haft møder med frivillighedscenter Mors og Viborg vedr. kredsens arbejde og
herunder netværksgrupper.
o

Vi laver en folder, som har til formål at fortælle om formålet med netværksgrupper, samt give
ideer til format og indhold – Lotte har lavet et udkast, som bliver sendt ud til bestyrelsen til
gennemgang og eventuelt også til et par andre stykker udenfor bestyrelsen, som har
tilkendegivet at de gerne vil komme med input.

o

Vi har været i dialog med frivilligcenter Viborg, som har tilkendegivet at man gerne vil indgå i et
samarbejde, vi tænker at udbrede det til alle frivilligcentrene i vores respektive kommuner. Vi
sørger i bestyrelsen for folder og formidling, mens man i frivilligcentrene vil kunne bistå med
hjælp til det praktiske så som at være tovholder på netværksgrupperne, styre tilmeldinger og i
fællesskab har vi talt om, at stå for nogle intromøder, som har til formål at informere såvel
interesserede brugere, som eventuelle netværkskoordinatorer som vi skal finde blandt
medlemmerne. Disse vil stå for deres egen lille netværksgruppe, f.eks. en fædregruppe,
pigegruppe, eller voksne nydiagnosticerede.

•

Årshjul
o

Vi har fået midler fra staten til at lave foredrag til at hjælpe mennesker med autisme under
Corona nedlukning, 3 foredrag (Det Nationale Autismeinstitut)
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o

Evt. uddannelsesmesse, vi undersøger mulighederne. (Idavang, STU, Aspit, Klar til start, HTX
Autisme, Hilltop, Efterskoler, Hvad gør UU, Muligheder på Mors, Thisted, Viborg – kan man søge
ud over kommunegrænsen) (Kredsformand fra Fyn har erfaring med sådan en messe, som vi
kunne samle noget erfaring fra) – muligvis i forbindelse med Skive konferencen men med
separat indgang hvor man ikke skal betale ved indgangen. Afholdelse i 2022

•

Foredrag
o

3 Foredrag fra Det Nationale Autismeinstitut (afholdes i foråret)
▪

Autisme og isolation 23.02.2021

▪

Autisme og Angst 23.03.2021

▪

Autisme og stresshåndtering i hverdagen 26.05.2021
Der er oprettet tilmelding på Nemtilmeld.dk og ud over at sende links til de tilmeldte,
står DNA for alt det praktiske.

o
•

Autisme og relationer v. Louise Egelund 25.08.2021

Generalforsamling
Spørgsmålet er om vi skal gennemføre en generalforsamling i år pga. Corona nedlukning. Skal
det udskydes i et år? Vi skal afholde senest d. 15. marts. Vi kan ikke afholde det fysisk, da
Danmark ikke når at åbne op inden. Hvis vi holder det online og vi skal holde valg så kan vi ikke
holde afstemningen hemmelig, da dette er en ret dyr løsning. En håndsoprækning er
problematisk online. HB holder møde i weekenden og tager stilling til om generalforsamling må
udskydes et år. Det besluttes at udskyde generalforsamlingen, til vi kan gennemføre det i
fysiske rammer.

•

Hjemmesiden

Trænger til en ordentlig gennemgang – Christina og Katharina er på sagen når de kommer dertil.
•

Eventuelt
o

Lukkede punkter
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