Formandsberetning Kreds Limfjord 2021
Kære medlemmer og kære Bestyrelse
Endelig er det blevet tid til, at vi kan samles igen i Kreds Limfjord og det blev endelig muligt at
gennemføre vores generalforsamling, den første hvor jeg står for bordenden som formand. Tak til
jer der er kommet her i aften, om end vi ikke er mange, så er det dejligt at se jer der er kommet.
2020 har i kreds Limfjord, som i så mange andre sammenhænge, været et mærkeligt år. Vi nåede
lige akkurat at få vores generalforsamling overstået, inden hele Danmark lukkede ned. Vi stod i den
glædelige situation at vi gik fra at være meget få i bestyrelsen, til at være rigtig mange, men det er
ikke nødvendigvis nemt at være en helt ny konstitueret bestyrelse, når man ikke må mødes med
hinanden, men vi har knoklet for at få det til at fungere og coronarestriktioner til trods synes jeg
faktisk det er gået godt og vi er efterhånden blevet ret gode til det her med teams, hvilket også var
nødvendigt, for vi måtte helt frem til august måned, inden vi kunne mødes med hinanden igen. Jeg
synes vi nu har fået et rigtig godt samarbejde op at køre i vores bestyrelse og der er mange gode
takter i gang.
Mange af vores medbestyrelser i autismeforeningen og deres medlemmer, er i aften samlet ved
demonstrationer rundt omkring i de større byer i Danmark, som skal sætte fokus på handicappedes
rettigheder ude i kommunerne. Jeg tror mange vil kunne nikke genkendende til følelsen af, at det
ikke er ens eget, eller ens barns udfordringer som er det værste, det er derimod de kampe man skal
igennem for at have blive sendt til udredning, få det rigtige skoletilbud, den rigtige hjælp, den rette
støtte og derigennem et værdigt liv. Sådan føler jeg det i hvert fald selv.
Men selvom vi ikke er ude med flagene i dag, så betyder det ikke at vi i Kreds Limfjord ikke også
kæmper, tværtimod gør vi hvad vi kan for at arbejde lokalpolitisk. Vi går i dialog med embedsmænd,
som jeg f.eks. har været et par gange det forgangne år, med den nye socialchef i Viborg kommune,
eller gennem vores kontakter i DH, som melder ind om aktuelle problemstillinger, eller som i Skive
hvor man endnu engang forsøger at flytte hele, eller dele, af en af landets ældste specialskoler for
børn med autisme, ud på en almindelig folkeskole.

Vi kan ikke være alle vegne hele tiden, men vi gør vores bedste for at holde fingeren på pulsen i alle
4 kommuner og skulle vi have overset noget, eller ønsker i at vi skal se nærmere på noget, så giv
lyd.
Noget af det vi har lagt et større stykke arbejde i, i det forgange år, har været en indsats i fht. at få
startet netværksgrupper op i vores kreds igen. At have et godt netværk er essentielt og at mødes
med mennesker man kan spejle sig i, hvad end man er autist eller pårørende, er rigtig vigtigt. Men
at arrangere netværksgrupper, cafe, eller noget helt tredje kan være en stor opgave for en lille
gruppe frivillige, når man skal dække 4 kommuner og gerne vil være i stand til at tilbyde grupper til
voksne med autisme, børn med autisme, ny diagnosticerede, pårørende, forældre osv. For det er jo
det vi gerne vil, vi vil gerne tilbyde hele paletten til alt og alle og gerne så ofte som muligt – men så
kommer det bare ikke til at ske. I hvert fald ikke, hvis vi skal stå med det alene. Derfor har jeg været
i dialog med frivilligkoordinatorer i 3 af vores 4 kommuner indtil nu omkring muligheden for at
udnytte de fantastiske ressourcer som sidder derude og lade dem være en del af det praktiske
omkring alt dette. Samtidig har vi efterspurgt ”gruppeledere” ude blandt vores medlemmer, nogen
som kunne tænke sig at være tovholder for en enkelt gruppe. Dette for at inddrage jer medlemmer
aktivt, men også fordi det er jer der ved hvad i har behov for. Vi er så gået i gang med at lave en
folder, som skal ses som et idekatalog, om end ikke et udtømmende et af slagsen.
Vi er ikke nået i mål endnu, men vi arbejder videre og håber på at nu hvor de fleste Corona
restriktioner er ophævet, at vi snart kan komme i gang med at føre planerne ud i livet, til gavn for
alle vores medlemmer. Vi håber på at i kan væbne jer med lidt tålmodighed endnu.
Vi havde i 2020 ikke så mange arrangementer grundet Covid-19 situationen. I første omgang
virkede det som en kæmpe forhindring i fht. at nå ud til vores medlemmer, især fordi der helt
lavpraktisk ikke var megen kendskab til at afholde webinarer, hverken her i bestyrelsen, eller blandt
foredragsholderne. Men det lykkedes alligevel at få arrangeret to gode foredrag med hhv. Mette
Torp Mouritzen fra Psykologcenteret, som talte om autisme og angst, blandt andet i relation til
corona og så Dorthe Stieper og hendes mand Peter, som talte om ”Parforholdet på prøve” Selvom
det klart er at foretrække, at vi kan mødes som vi gør i aften, så har vi efterhånden gjort os en
masse gode erfaringer i fht. at afholde foredrag online og her i 2021 har vi da også allerede haft 3
webinarer, afholdt af forskellige foredragsholdere fra Autismecenter Nordbo, som har været en

kæmpe succes og ved det sidste måtte vi faktisk melde alt udsolgt, hvis man kan sige det om et
gratis foredrag.
I takt med at foredragsholderne er blevet bedre til det tekniske, er udbuddet af webinarer blevet
større og større og jeg tror ikke vi i Kreds Limfjord er færdige med at benytte os af de digitale
platforme til formålet, men som et supplement til de fysiske arrangementer. Det er vigtigt at kunne
mødes som i aften og se hinanden i øjnene, over en kop kaffe og et stykke kage og allerede den 25.
august kan vi se frem til at få besøg af Louise Egelund, som kommer og fortæller om ”Autisme og
relationer”, de nærmere detaljer følger på mail til alle medlemmer indenfor kort tid og så har vi
også flere ideer i støbeskeen, som vi også håber på at kunne løfte sløret for snart.
Med det vil jeg sige tak for ordet

