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Kreds Limfjord Bestyrelsesmøde 19.04.2021 

Tilstede: 

Katharina, Christina, Ann, Lotte 

Fraværende: 

Michael, Chalotte, Tina, Maja, Tina 

_______________________________________________________________________________________ 

STATUS PÅ: 
 

Nyt fra medlemmer:  

o Viborg 

• Møde angående botilbud og ældre med autisme  

• Støttemuligheder under eksamen for børn med udviklingsforstyrrelser 

o Skive  

• Eventuelt høringsbrev angående Krabbeshus  

o Der skal udarbejdes et høringssvar i forbindelse med ændringer i organisationsstrukturen på 

specialområdet. (arbejdsgruppe: Katharina, Christina og Ann) 

• Katharina har haft møde med formand for Landsforeningen for Autisme samt Skoleleder for Krabbeshus 

vedr. tildelingsmodel på specialområdet i Skive Kommune og formanden er gået ind i sagen. 

o Thisted  

• Thisted Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan, der skal tegne linjerne for fremtidens 

socialområde i Thisted Kommune, Borgerhøring vedr. handikap og psykriatri med henblik på: 

o Der mangler en borgerrådgiver i Thisted 

o Der mangler botilbud, lang venteliste 

 

o Mors 

• Hvordan får vi aktiveret medlemmerne i denne kreds og hvad kan vi gøre for dem?  

o Evt. foredrag eller generalforsamling på Mors. 

o Evt. samarbejde med Erslev skole 

o Katharina tager kontakt til frivilligecentret 

Foredrag  

o Foredrag i samarbejde med NordBo 

• Autisme og isolation  

• Autisme og angst  
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• Autisme og stress  

o Louise Egelund  

• Hvor skal foredraget holdes, evt. Skive. 

• Foredragsansvarlige – Katharina, Christina & Ann.  

o Comedy event?  

• Vi booker Olav Lundsgaard (https://www.youtube.com/watch?v=Hs4O4ttvoNU) 

• Der er ansøgt om midler til eventet fra Bustrup Fonden 

• Evt. afholdes i Viborg. 

 

o Ture ud af huset (tages op til næste møde) 

• Jesperhus? 

• Biograf?  

o Foredrag for nydiagnosticerede (tages op til næste møde) 

• Børn (Mette Torp ?)  

• Sendiagnosticerede  

 

o Evt. foredrag med socialrådgiver 

 

Netværksgrupper  

o Folder (Billeder modtaget fra Landsforeningen) 

o Samarbejde med frivilligcentre (Skive, Mors & Viborg – Katharina er i gang med dialog) 

 

Generalforsamling  

o Ny dato, 24. juni se forslag nedenfor og evt. arrangement samtidig? (Katharina indkalder) 

 

 

ØKONOMI: 
 

 

o Budget  

o Regnskab for 2020 indsendt og godkendt 

o Bank, vi bliver i den oprindelige bank indtil videre. 

o Mobile pay til CVR-nummer  
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EVT: 
o Vi skal søge om §18 midler til søskendenetværk 

o Planlægning af generalforsamling 

 

 

ÅRSHJUL INKL. DATOFORSLAG FOR BESTYRELSESMØDER: 
 

Maj  

o 26 maj Webinar om autisme og stress  

o 31 maj– Bestyrelsesmøde  

Juni  

o 24. juni – Generalforsamling + eventuelt foredrag (lad os satse på forsamlingsforbud på 50)  

August  

o 18 august – Bestyrelsesmøde  

o Foredrag v. Louise Egelund – Autisme og relationer  

September  

Oktober  

o 4 oktober – Bestyrelsesmøde  

o Sidste weekend i oktober er der repræsentantskabsmøde  

November  

o 30 november - Bestyrelsesmøde  

December  

o Julearrangement? 

 


