
GENERALFORSAMLING   

LANDSFORENINGEN AUTISME KREDS LIMFJORD  

    

AFTENENS PROGRAM  

  

KL. 19.00 - aflyst pga. sygdom 

PRÆSENTATION AF FRIVILLIGCENTER MORS V. CHARLOTTE KRISTINE KRISTENSEN   
Charlotte er frivillighedskoordinator v. frivilligcenter mors vil kort fortælle lidt om hvad arbejdet i 

frivilligcenter Mors går ud på og hvilke tilbud de har.  

  

KL. 19.15   

GENERALFORSAMLING:   
1. Valg af dirigent  

a. Charlotte Kirstine Kristensen – meldte afbud pga sygdom. I stedet har vi valgt Lars 

Høy fra salen.  

2. Formanden aflægger beretning  

3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab  

a. Regnskabet er godkendt 

b. Det er vedtaget at bestyrelsen øremærker 20.000,- kr. til aktiviteter der skal bruges 

til at samle penge ind til Landsforeningen autisme, som har et ønske om at finde 

midler til at kunne udsende Autismebladet i fysisk form igen.  

4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen  

a. Forslag om at ændre vedtægterne således at man kan vælge op til 3 suppleanter, 

fremfor de nuværende 2, da det kan være sårbart med for få suppleanter.   

b. Forslag godkendt 

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der 

afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen, men grundet flere udtræder fra bestyrelsen, er der 

i år flere af bestyrelsen på valg end vanligt. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.   

  

    

  



PÅ VALG:  

• Katharina Stendys Hammer    Genopstiller – Valgt ind  

• Lotte Løgstrup       Genopstiller – Valgt ind  

• Ann Betzer Hansen     Genopstiller – Valgt ind  

• Chalotte Sigh Jakobsen    Genopstiller – Valgt ind 

• Maja Kirstine Hansen (suppleant)  Genopstiller -  

• Tina Høy      Genopstiller – Valgt ind 

• Michael Schrader      Træder ud  

  

Følgende har desuden ønsket at være på valg:   

  

• Lisbeth Ravnborg     Ønsker valg til bestyrelsen – Valgt ind 

• Peter K. Nielsen      Ønsker valg til bestyrelsen – Valgt ind 

• Maj-Britt Løgstrup Sørensen  Ønsker valg som suppleant – Valgt ind 

 

7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant. Medlemmerne udgør 

kredsens medlemmer af Regionsrådet.  

8. Valg af revisor  

a. Niels Moeskjær Balle  

9. Eventuelt  

  

KL. 20.00 – 21.00 – aflyst pga. sygdom 

FOREDRAG V. MAJ-BRITT LØGSTRUP SØRENSEN   
IT teknologiens muligheder i en hverdag med Autisme og ADHD. Maj-Britt vil give et indblik i, hvad 

skal der skal til for at implementere et socialt – kommunikativt It-redskab i hverdagen og hvordan 

man kan hjælpe med en visuelt baseret struktur ved brug af Ipad og Tablet.   

Der vil blive vist forskellige Apps, som går ind og arbejder med børns faglige, personlige og sociale 

kompetencer og udfordringer. Maj-Britt vil blandt andet også vise forskellige Apps der kan hjælpe 

med at skabe en overskuelighed, forudsigelighed og visuel anerkendende adfærdsguidning og 

man fortælle lidt om, hvordan man kan også kan arbejde med konflikthåndteringsredskaber 

gennem IT teknologien.  

  

KL. 21.00  

Tak for i aften – den nyvalgte bestyrelse bliver tilbage og konstituerer sig  


