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Referat af bestyrelsesmøde d. 27. januar 2016 
 
Tilstede: 
Jane 
Susanne 
Brian 
Jan 
Lisa  
 
Afbud: 
Anne 
 
1. Valg af referent 
Lisa blev valgt 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
Susanne havde et punkt til under eventuelt: Fagbladet Viss.dk, hvor der også skal tales om Sikon 
2016. 
 
3. Referater  
Referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2015 blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
4. Meddelelser 
Bestyrelsen havde fået en invitation fra Rødovre Kommune vedr. et heldagsarrangement for 
foreninger om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Flere fra bestyrelsen havde tilmeldt sig, men 
pga. sygdom og andre forhindringer kom ingen fra bestyrelsen af sted.  
 
Henvendelser: 
Albertslund kommunes forvaltning har henvendt til Landsforeningen Autisme og blev henvist til 
Kreds Vestegnen vedr. en netværksgruppe til en engelsktalende pakistansk familie med dreng med 
ASF. Jane tager sig af henvendelsen.  
Derudover en henvendelse fra et medlem med en voksen søn, der er ny-diagnosticeret og som har 
misbrugsproblemer, og som kommunen ikke har noget tilbud til. Susanne kontakter medlemmet og 
vil i øvrigt henvise til borgerrådgiveren i Glostrup kommune.  
Henvendelse fra et medlem i Vallensbæk om bisidderordning vedr. et barn, der er inkluderet i 
almen klasse og som ikke fungerer i sit skoletilbud. Jan tager sig af henvendelsen. 
Henvendelse om en netværksgruppe fra et forældrepar med en dreng, der er frivilligt anbragt. Lisa 
tager sig af henvendelsen.  
Vi snakkede om, hvordan håndterer andre kredse og foreninger netværksgrupper? Jan prøver at  
undersøge. 
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5. Økonomi 
Jane orienterer om, at kredsen har 106.000 kroner. 
Kredsen skal overveje at lave et budget. Budgettet skal lægges på hjemmesiden.  
Jan laver noget om budget og sender ud til alle i bestyrelsen. 
I forbindelse med arrangementer skal vi have styr på indtægter og udgifter. Hvilke arrangementer 
giver overskud? Hvilke giver underskud? Det betyder, at der skal arbejdes med en anden 
regnskabsopstilling eller måske et bilag – Jane overvejer, hvad der kan gøres. 
Revisor har gennemgået regnskabet for 2015 og godkendt det.  
 
 
6. Fra hovedbestyrelsen 
Brian orienterer om, at der er flere i en familie, der står som medlemmer, men kun har betalt for ét 
medlemskab.  
Debat om medlemskab: Der skal nyhedsmail ud om, at et medlemskab er personligt og ikke dækker 
en hel familie/husstand.  
Seneste møde i hovedbestyrelsen handlede om en inklusionsworkshop, som Heidi Thamestrup 
havde deltaget i. Heidi er inviteret med til de næste to workshop.  
Foreningen har i forbindelse med kredsenes efterspørgsel på bisidder kurser søgt to fonde – og fået 
afslag begge steder.  
Der er planlagt et Visionsdebatmøde – datoen er indtil videre d. 17. april 2016. Tine fra Kreds 
København/Frederiksberg har ansvaret for den og Brian er med i en planlægningsgruppe. 
Der skal holdes to møder – et Østkredsmøde og et Vestkredsmøde. 
Kreds Færøerne har 25 års jubilæum i år.  
Heidi Thamestrup får mange henvendelser om fx hvordan politiet misfortolker situationer omkring 
personer med ASF og om inklusion, der ikke fungerer. 
 
 
7. Generalforsamling 2016 
Der er ikke er kommet forslag fra medlemmerne. 
Jane bestiller forplejning. 
Brian påtager sig hvervet som dirigent til generalforsamling. 
Jan har sendt formandens beretning. 
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, så bestyrelsen kan få adgang til et program, Office365 og 
Sharepoint, hvori bestyrelsen kan arbejde internt. Vedtægtsændringen er nødvendig for, at kredsen 
kan få adgang til programmet, der kun gives til foreninger af Microsoft, hvis der i deres vedtægter 
står, at i tilfælde af opløsning af foreningen vil en evt. formue gå til et almennyttigt formål.  
Susanne og Jan er på valg - Begge genopstiller. 
 
Valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet: 
Jan Nielsen, repræsentant 
Lisa Hansen, repræsentant 
Jane Nielsen, repræsentant 
Susanne Claudi, suppleant 
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Brian Andersen, suppleant 
 
Formanden for kredsbestyrelsen er født repræsentant. 
Søs Lunding stiller op som revisor.  
Liste med repræsentanter og suppleanter skal sendes til Nadja i sekretariatet.  
Jan laver indslag om medlemskab og kontingent til formandens beretning. 
 
8. Årshjul og kommende arrangementer 
Kort snak om muligheder – tages op igen på næste bestyrelsesmøde 
 
 
9. Eventuelt 
Susanne orienterer om bladet Viss.dk nr. 21 - november 2015, der havde et tema om autisme. 
Susanne retter henvendelse til Landsforeningens sekretariat om bladet kan bruges som inspiration 
til foreningens egne blade.		
Sikon Konferencen 2016 – bestyrelsen sender ét bestyrelsesmedlem til konferencen. Beslutningen 
om, hvem det bliver, bliver truffet senere, da flere i bestyrelsen vil søge deres kommuner om 
deltagelse.  
 
Næste bestyrelsesmøde er d. 6. marts 2016 kl. 11.00 hos Jan og Lisa.  


