
REFERAT GENERALFORSAMLING KREDS LIMFJORD 02.03.2023 
 

Katharina byder velkommen.  

 

Foredrag Velfærdsteknologi ved Maj-Britt Løgstrup Sørensen. Slides sendes efterfølgende ud til deltagere. 

 

Generalforsamling 

• Maj-Britt Sørensen vælges til dirigent 

• Der er indkaldt rettidigt 

• Formandsberetning ved Katharina – godkendt 

o Der fremsættes forslag om at politikere og embedsmænd bliver inviteret til  oplæg fra ”klar til 

start” 

o Der fremsættes forslag om at fokus øges på unge/voksne med autisme og ensomhed. Der er i 

forvejen et mødested i Viborg via foreningen ”Ligeværd” (mennesker med specielle behov) 

o Der fremsættes forslag om at starte noget op i forbindelse med Netværkscafé Thy. Bliver det en 

succes kan man evt. adoptere modellen til andre byer. 

o Der informeres om at der er startet et forældrenetværk op i Viborg for børn med autisme. Pt. er 

gruppen for ”Forældre til nuværende og tidligere elever i A-klasserne” 

o Der fremsættes forslag om et evt. samarbejde med Autisme Ungdom. De er gode til at lave 

gode arrangementer. Formanden for autisme ungdom er rigtig god som foredragsholder for de 

unge, fordi hun er god til at formidle budskabet om at ”være med”. 

o Der fremsættes forslag op om et netværk for pårørende til børn/unge med Autisme og Mental 

retardering. Formanden vil snakke med Marianne Banner, tidligere formand i Kreds Østjylland 

da hun har erfaring på området.  

o Der informeres fra Brian Andersen – formand for Autismeforeningen om, at Autisme Ungdom 

har en Discord gruppe (Discord er en gratis Voice over IP-applikation designet til gamere. Den 

specialiserer sig i tekst-, billed-, video- og lydkommunikation). I gruppen deler man sig ud i 

forskellige ”rum” alt efter interesser og spil der spilles.  

• Regnskab 

o Kommentarer fra bestyrelsen vedr. lille underskud på årets regnskab: Vi skal ikke tjene penge 

på foreningen. Vi skal have pengene ud at arbejde. Det er medlemmernes penge og det skal 

komme dem tilgode at være medlem af vores forening. Der gives samtidig tilsagn fra Brian 

Andersen, formand for Autismeforeningen om, at det er en fornuftig måde at bruge pengene 

på, da pengene lige præcis skal ud og arbejde for medlemmerne. Vi har stigende medlemstal og 

det betyder flere penge, som kan gå til flere foredrag og aktiviteter til medlemmerne.  



o Kommentar fra bestyrelsen vedr. positiv kassebeholdning: Når vi søger fondsmidler til f.eks. 

Jesperhus tur eller foredrag, så er det vigtigt at der er en vis kapital, da mange fonde kræver at 

foreningen selv kan være garant for pengene og eventuelt betale i første omgang, for at man 

kan få bevilliget midler og få refusion efterfølgende. 

• Nyt navn 

o Der er stillet forslag om vedtægtsændring vedr. foreningens navn fra ”Landsforeningen autisme 

Kreds Limfjord” til ”Autismeforeningen Kreds Limfjord”, dette med baggrund i 

hovedforeningens navneskifte fra ”Landsforeningen autisme” til ”Autismeforeningen”. 

Forslaget er vedtaget enstemmigt. 14 stemmeberettigede, alle har stemt for. Stemmetæller 

Ann Betzer Hansen og Lotte Løjstrup.  

o Tekst vedr. ”tidligere lokalforeningen Viborg Amt” skal flyttes nederst i vedtægterne, så det 

stadig fremgår i vedtægterne evt. i forbindelse med testamentering til foreningen.  

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

o 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Alle bliver genvalgt enstemmigt.  

o Elisabeth Iversen stiller på i stedet for Peter K. Halager. Hun bliver valgt enstemmigt. 

o På bestyrelsens konstitueringsmøde bliver det delt ud hvem der sidder i bestyrelsen for 1 eller 2 

år. Dette godkendes også enstemmigt.  

o Suppleanter genopstiller, pånær Maj-Britt Sørensen. Kirsten Allan bliver valgt ind i stedet for 

Majbritt. Godkendt enstemmigt. 

o Valg til repræsentantskabet bliver også valgt på konstitueringsmødet. Godkendt enstemmigt. 

o Revisor Niels Balle godkendes også enstemmigt. 

 

• Eventuelt 

o Vores webinarer med Dorte Hölck blev optaget og fremsendt til tidligere deltagere, men er ikke 

længere tilgængeligt, efter aftale med Dorte Hölck. Der ligger dog noget inde på 

Autismeforeningens hjemmeside, som blev lagt op i forbindelse med corona, dette er fortsat 

tilgængeligt og gratis. Der fremsættes forslag om nye foredrag med Dorte Hölck, dette vil 

bestyrelsen drøfte ved næste møde.  

o Der fremsættes forslag op om generalforsamlingen kan laves både fysisk og elektronisk. Så man 

evt. kan være med over f.eks. Teams. Pga. stor afstand i kredsen. Dette er dog både meget dyrt 

og besværligt. Det er svært at få en ordentlig lyd på, især hvad der fremsættes af forslag i 

lokalet. Det er samtidig ikke muligt at deltage i afstemninger elektronisk. Desuden er der også 

en stor udfordring med GDPR, fordi der sendes lyd og billede materiale ud på nettet af 

deltagere.  

 


