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Dato, tid og sted Repræsentantskabsmødet 27. oktober 2018 kl. 12.00-17.00 - Banestrøget 
19 i Høje Taastrup 

Deltagere: Dirigent, Eksterne Revisorer, Referent, Bogholder, Landsforeningens 
Autismes sekretariatschef, Landsforeningens Autismes Formand, HB, 
kredsens repræsentanter, samt gæster 

Afbud:  
Mødeleder: Heidi Thamestrup 
Referent: Nadja Laurents Pedersen 
Dirigent Poul Erik H. Petersen 
 

 Punkter Note fra HB Referat og Beslutning 
1 Valg af dirigent, referent og to 

stemmetællere 
 
 

 - Poul Erik H. 
Petersen indstilles 
som dirigent – 
vedtaget. 

- Kontorassistent 
Nadja Laurents 
Pedersen indstilles 
som referent – 
vedtaget 

- Økonomimedarbejd
er Helle Bach og 
ekstern revisor Kim 
Pommer indstillet 
som stemmetællere 
– vedtaget  

 
2 Formanden aflagde beretning. 

 
 

 Formandsberetning er 
godkendt ved 
håndsoprækning.  

 Spørgsmål og kommentarer til 
formandens mundtlige beretning:  

  

 Kreds: Kbh/Frb Lars Stahlhut 
- Pride dagen 2018, LA skulle have 
været tidligere ude. Forberedelse 
til Pride 2019 tilmelding allerede i 
april måned. 
- Lars vil gerne være behjælpelig 
med radio. 

  

    
 Kreds: MIDTVEST Lise Lotte 

Bjerge 
- Tak for beretning også den på 
skrift.  
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- Jeg er skuffet over den skriftlige 
beretning, da kredsene ikke bliver 
nævnt nok.  
- Manglende skriftligt materiale.  
- Bekymring vedr. kredsenes 
formænd der går ind i enkeltsager. 
- Uenig i deltagelse i Pride 2018. 

 Svar fra formand Heidi 
Thamestrup: Pride 2018 - vi 
arbejder for, at der skal være plads 
til forskelligheder i vores samfund. 

  

 Kreds: MIDTVEST Søren Dalgaard  
- Beretning er det 2017 eller 2018, 
det står uklart.  
- Uenig i deltagelse i Pride 2018, 
da ressourcerne ikke skal bruges 
på unødvendige ting (dårlig 
dømmekraft).  
- Kredsen ønsker underretning, 
hvis Heidi går i de lokale medier. 
 

1. Er der en strategi i LA, 
som kredsene kan 
bruge? 

 
2. Hvilket samarbejde 

forstiller HB sig, der kan 
være med de lokale 
kredse fremover? 

  

 Svar fra formand Heidi 
Thamestrup: I den omtalte 
situation udtalte jeg mig kun 
generelt i det lokale medie. 

  

 Kreds: Vestsjælland Lene 
Danielsen: 
- Tak for beretning.  
- Opfordre til at LA kontakt DH 
vedr. arkitekt viden. 
- Pride 2018 var et godt tiltag. 

  

    
 Kreds: KBH/FRB Lars Stahlhut: 

Chokeret over MIDTVESTs 
holdning til LA’s deltagelse i Pride 
2018.  

  

    
 Kreds: Storkøbenhavn Nord 

Rigmor Lond:  
- Tak for en god beretning.  
- Pride 2018 var et godt tiltag. 
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- Vedr. MIDTVEST bemærkning 
angående overordnet strategi for 
kredsene: Jeg er glad for, at 
kredsene har mulighed for selv at 
have handlerum.  

    
 Kreds: Vestegnen Anne Jørnø: 

- Støtter op om deltagelse i Pride 
2018. Forståelse og tolerance.  
- Filmen: ”God til noget”, nem at 
relatere til. 
- Udeboende voksne med 
Aspergers syndrom oplever, at de 
der hjælper dem i hjemmet ingen 
kendskab har til autisme. 

  

    
 Kreds: Østjylland Marianne 

Banner:  
- Støtter op om deltagelse i Pride. 
Kreds Østjylland vil gerne deltage i 
Aarhus.  
- Vedr. MIDTVEST bemærkning 
angående overordnet strategi for 
kredsene: Nej tak til topstyring, vi 
er glade, som det er i dag.  
- Vi tager ud og fortæller 
kommunerne i øjenhøjde, hvad 
autisme er og får rigtig positiv 
respons. 

  

 Svar fra formand Heidi 
Thamestrup: LA har også taget 
initiativ til at klæde kommunerne 
bedre på.  

  

 Kreds: Sønderjylland Britta Osen 
Bendixen: 
- Tak for god beretning. 
- Der er tale om afspecialisering, 
og fratagelse af midler.  
- Vil LA tage fat i, hvad der sker på 
skolerne? 

  

    
 Kreds: KBH/FRB Tine Heerup:  

- Tak for en god beretning 
- Mening og mestring – kontakt 
kommunerne. 

  

    
 Kreds. Nordsjælland Anne 

Lorenzen: 
- Ønsker at LA ser mere på den 
manglende viden om autisme hos 
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bl.a. sagsbehandlere hos 
kommunerne  

    
 Kreds: Fyn Lise Christiansen: 

- Tak for flot beretning og arbejde. 
  

    
 Kreds: MIDTVEST Henriette 

Refstrup: 
- Vores kreds ønsker pejlemærker 
og ikke topstyring. 

  

 Svar fra formand Heidi 
Thamestrup: Vi vil opdatere 
politikpapirer, men alle ekstra 
arbejdsopgaver vil kræve flere 
ressourcer.  

  

 Kreds: Østjylland Marianne 
Banner: 
- Tak for god beretning.  
- Udtrykker bekymring vedr. 
nyopstået behandlingsskoler. 

  

    
3 Fremlæggelse af revideret 

årsregnskab til godkendelse, 
herunder oversigt over fonde 
 
 
Bemærkning vedr. SIKON’s 
betydning for LA’s økonomi. 

 Præsentation af 
årsregnskabet ved revisor: 
Kim Pommer - 
Regnskabsåret 2017 
 
Det er det 54. regnskabsår for 
Landsforeningen Autisme.  
 
Regnskabet er godkendt ved 
håndsoprækning 
 

 Spørgsmål til årsregnskab   
 Kreds: MIDTVEST Lise Lotte 

Bjerge: 
- Indtægter fra OK benzin, hvor ses 
det i regnskabet og hvor stort er 
beløbet. 

  

 Svar fra revisor Kim Pommer: 
Under frie indtægter - omkring kr. 
27.000 

  

 Kreds. Nordsjælland Allan Jensen: 
- Bemærkning vedr. indtægter til 
ferie, der er kommet en ny 
ferielov.  

  

 Svar fra: sekretariatschef Lars 
Grønlund: Det er vi 
opmærksomme på. Der er penge 
frem i hvert fald frem til 2021 fra 
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Arbejdsmarkeds Feriefond. 
4 Formanden fremlægger forslag 

til kommende års aktiviteter, 
herunder hovedbestyrelsens 
forslag 
 
Den kan sendes ud til dem, som 
ønsker det. 
 

 Præsentation af fremtidigt 
arbejde ved formand Heidi 
Thamestrup. 
 
Kommende års aktiviteter er 
vedtaget ved 
håndsoprækning. 

 Spørgsmål til fremtidigt arbejde   
 Kreds: MIDTVEST Lise Lotte 

Bjerge: 
- Skal 2020 betragtes som et 
arbejdsfrit år. 

  

 Svar fra: Formand Heidi 
Thamestrup: Jeg mener, at vi har 
været meget ambitiøse med den 
fremlagte tidsplan. Det arbejder 
der vil komme ekstra til 
sekretariatet vil betyde at der skal 
tilføres ekstra arbejdskraft.  

  

5 Behandling af eventuelle 
indkomne forslag 

  

 1. Østjylland: 
Repræsentantskabet 
ønsker at der skal laves en 
landsundersøgelse vedr. 
unge og voksne som fik 
diagnosen før skolealderen 
i årene 1995-2004. 
Hvordan er deres 
livskvalitet nu, hvordan 
bor de, og hvad laver de, 
Flex, skånejob, 
aktivitetscenter, ordinært 
arbejde eller uddannelse i 
så fald hvad? 

 
 

HB støtter forslaget men 
ønsker at udvide 
undersøgelsen til en 
større målgruppe og ikke 
kun dem der er 
diagnosticeret før 
skolealderen. HB finder en 
samarbejdspartner med 
forstand på 
brugerundersøgelser og 
lader 
samarbejdspartneren 
være med til at definere 
aldersgruppen og 
målgruppen. Forventes 
igangsat i løbet af 2019 
hvis det vedtages. 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 

    
 2. Østjylland: 

Repræsentantskabet 
ønsker at det bliver 
undersøgt om foreningen 
kan lave en podcastserie 
med gode oplægsholdere, 
så forældre derhjemme 
kunne tilegne sig lidt viden 

HB støtter forslaget. Hvis 
det vedtages forventes 
sekretariatet at 
præsentere den første 
podcast i løbet af 2019. 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 
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om mennesker med 
autismes særlige måde at 
være i verden på med 
emner som f.eks. hvad 
virker som gode 
opdragelsesmetoder m.m.? 
Evt. også podcast med 
foreningens formand. En 
sådan podcast kunne 
kombineres med pjecer, 
som for eksempel 
fortæller, at børn med 
autisme ikke er 
beregnende og styrende, 
fordi de vil have deres 
vilje, men fordi de 
simpelthen ikke forstår, 
hvordan verden er skruet 
sammen og derfor prøver 
at skabe sig overblik 

 
 Kreds: MIDTVEST Lise 

Lotte Bjerge: 
- Vil kredsene blive 
inddraget? 

  

    
 Kreds Østjyllands 

Marianne Banner:  
- Vi har en i kredsen, som 
gerne vil være med til 
arbejdet. 

  

 3. Østjylland: 
Landsforeningen skal stå 
for et symposie for 
almenpraktiserende læger 
om, hvad man skal være 
opmærksom på, når 
mennesker med autisme 
bliver ældre. 

 

HB støtter forslaget og 
foreslår at man taler med 
lægeforeningen (PLO)om 
formen. Hvis det vedtages 
vil HB I løbet af 2019 
skabe et overblik over 
økonomien og hvis det 
ikke kan holdes indenfor 
nuværende budget, 
lægges økonomien op til 
vedtagelse på 
repræsentantskabsmødet 
i 2019  
 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 

 Kreds: Nordsjælland Anne 
Lorenzen: 
- Ældre end hvad? 
- Kan man inkludere andre 
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aldersgrupper? 
 Svar kreds Østjylland:  

- Det er ældre over 50 år 
- Vi antager at lægerne kan 
drag nytte af det også i 
forbindelse med andre 
andersgrupper. 

  

 Kreds: MIDTVEST Lise 
Lotte Bjerge: 
- Skal KL og regionerne 
ikke også være 
medspillere? 

  

    
 Kreds: Sønderjylland 

Britta Rosen Bendixen 
- Kan vi inkludere 
ældresagen? 
 

  

 Svar: Kreds Østjylland 
Marianne Banner  
- Kredsens forslag 
omhandler specifikt læger 
- Kredsens forslag 
indeholder ikke 
inkludering af andre 
faggrupper, der er en faglig 
grund til forslaget er som 
det er. 

  

 Kreds: KBH/FRB Lars 
Stahlhut:  
- Godt forslag - støtter op 
om det og underbygger 
med en personlig historie. 

  

 4. Østjylland: 
Repræsentantskabet 
ønsker at der udarbejdes 
pjecer til uddeling ved 
arrangementer, og når 
kredsene deltager i 
kommunale aktiviteter. 

 

HB støtter forslaget og 
lader prioriteringen af 
udførelsen ligge hos 
formand og sekretariat. 
Vedtages forslaget 
forventes det gennemført 
senest i 2021. 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 

 Kreds: Storstrøm Claus Bo 
Hansen Storstrøm: 
- Uambitiøst at det først er 
2021 
 
 

  

    
 Kreds: Sønderjylland 

Britta Rosen Bendixen 
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- Ønsker indført meget før 
 

    
 Kreds: Storkøbenhavn 

Nord Rigmor Lond: 
- Arbejdet er allerede lavet 
i de to nye pjecer, det må 
være nok i 2018. 

  

 Svar: HB Kate Johansen: 
HB oplyser at det i første 
omgang var besluttet at 
det skulle foretages i 2025. 

  

    
 Svar: Formand Heidi 

Thamestrup: Der er lige 
udgivet to foldere. 
Derudover er det meget 
specifikke foldere, som 
derfor vil kræver en del 
mere arbejde hvilket igen 
vil kræve ekstra 
ressourcer.  

  

    
 5. Østjylland: 

Repræsentantskabet 
ønsker at der udarbejdes 
en folder til arbejdsgivere 
og jobcentre, om hvad der 
skal tages særligt hensyn 
til, når man ansætter og 
samtaler med mennesker 
med autisme, DH’s oplæg 
er for ukonkret og løst. En 
folder der meget kort 
fortæller, hvad autisme er 
og rigtig meget om, hvilke 
forholdsregler en 
arbejdsplads skal lave så 
som veldefinerede 
opgaver, struktur m.m. 
Den skal være meget klar 
og tydelig. Det synes vi 
ikke, at folderen fra DH er. 

 

HB støtter forlaget og 
lader prioriteringen af 
udførelsen ligge hos 
formand og sekretariat. 
Vedtages forslaget 
forventes det gennemført 
senest i 2021. 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 

    
 6. Hvis barnet udredes på 

ungdomspsykiatrisk bliver 
man sendt på gaden med 
en diagnose- og hvad så? 
Repræsentantskabet 

HB støtter forslaget og 
lader prioriteringen af 
udførelsen ligge hos 
formanden og 
sekretariatet. Vedtages 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 
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ønsker at der udarbejdes 
en vejledning til 
forældrene. 
 
Rettelse: Der hvor børn, 
unge og voksne udredes 
bliver man sendt på gaden 
med en diagnose- og hvad 
så? Repræsentantskabet 
ønsker at der udarbejdes 
en vejledning til 
forældrene. 
 

 

forslaget forventes det 
gennemført senest i 2021. 
 

 Kreds: Vestegnen Anne 
Jørnø: 
- Dette er også en 
problematik for unge og 
voksne. Uanset hvor man 
bliver udredt, bliver man 
smidt ud uden hjælp.  
- Ønsker forslaget udvidet 
til voksne også. 

  

    
 Kreds: Fyn Lilli Jørgensen: 

- Hvordan skal de blive 
udleveret?  
- Skal de ligge på 
udredningsstederne? 
 

  

    
 Kreds: Storstrøm Helene 

Hansen  
- Det kunne vi også godt 
tænke os.  
- Kreds Storstrøm har 
kontaktet psykiatrien, så 
kredsen kan møde op og 
forklare autisme til de ny 
diagnosticeret.  

  

    
 Kreds: Bornholm Nicki 

Nielsen: 
- Der er ikke tænkt i, 
hvordan vi skal nå frem til 
specialafdelingerne, hvor 
autismediagnosen stilles i 
forlængelse af en anden 
diagnose. 
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 Kreds: Vestsjælland Lene 
Danielsen: 
- Psykiatrien må ikke have 
dem liggende 

  

 Svar fra: Kreds Østjylland 
Marianne Banner: 
- Skal vi ikke bare få dem 
laver og så kan vi senere 
finde ud af, hvordan de 
skal omdeles og hvor. 

  

 7. Østjylland: 
Repræsentantskabet 
ønsker at foreningen 
udarbejder et politikpapir 
vedr. boligpolitik for 
autister. Bofællesskab/ 
kollektiv/ boliger (i 
nærheden af hinanden) for 
familier med voksne børn 
med autisme. Forældre 
kan hjælpe hinanden og 
hinandens børn i tilfælde 
af fx dødsfald. Jura? 

 
 

HB støtter forlaget og 
lader prioriteringen af 
udførelsen ligge hos 
formand og sekretariat. 
Vedtages forslaget 
forventes det gennemført 
senest i 2021. 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 

 8. Storkøbenhavn Nord: 
Forslag om at foreningen 
arbejder for en opdatering 
og revidering af den 
nationale autismeplan, 
version 2.0 som er 
nemmere at tilgå for 
forældre og nemmere at 
sælge politisk, både på 
landsplan og 
kommunalpolitisk. 
 
Forslag udskudt til senere, 
da det skal omformuleres. 
 
Rettelse: Forslag om at 
foreningen arbejder for, at 
der skabes politisk 
ejerskab i regeringen, 
folketinget, 
kommunalbestyrelserne 
og regionerne ift. 
Mennesker med autisme 
og deres behov. Fx ved at 
der udarbejdes en national 

HB støtter forslaget, men 
tolker det som en 
opdatering af faktuelt 
forkerte oplysninger og 
ændrede lovgivninger. 
Samt indarbejdelse af 
ICD-11. 
 
HB støtter ny 
formulering 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 



 

11 
 

autisme handlingsplan 
2030. 

 
 

 Kreds: Storkøbenhavn 
nord Rigmor Lord: 
- Ideen er at inspirerer 
Christiansborg. HB har 
misforstået forslaget – 
national autisme 
handlingsplan (Som er 
lavet for demens) 
Regeringen eller 
socialstyrelsen skal lave 
den. Den skal skabe 
opmærksomhed om 
mennesker med autisme 
og deres behov. 

  

 Svar fra: HB Brian 
Andersen: Bekymringen 
er, at den bliver dårligere 
end den vi har i dag. 
 
Svar fra: Formand Heidi 
Thamestrup: 
Socialministeriet lavede 
sådan en tidligere og den 
fik vi lov at gennemlæse og 
der var kun få rettelser, 
men da den blev udgivet 
og havde været forbi flere 
embedsmænd og var den 
blevet kortet meget ned. 
 

  

    
 9. Storkøbenhavn Nord: 

Forslag om at foreningens 
sekretariat udsender et 
politikpapir f.eks. 4 gange 
om året til DH 
medlemmerne med 
aktuelle politiske emner, 
som vedrører mennesker 
med autisme og som DH-
medlemmerne kan tage op 
i deres handicapråd. F.eks. 
skolevægring, borgeres 
betaling for almene 
botilbud og lignende. 

 

HB støtter forslaget og 
hvis forslaget vedtages vil 
HB starte op i løbet af 
2019 i form af et 
nyhedsbrev med 
udsendelse til DH-
medlemmer samt 
kredsbestyrelser. 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 
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 Kreds Vestegnen: Anne 

Lorenzen: 
- Støtter op om forslaget.  
Kontrollere de lokale i dh 
(medlemmer).  
- Bedre kommunikation. 

  

    
 Kreds: MIDTVEST Lise 

lotte Bjerge: 
- Ønsker det til kredsene 

  

    
 Kreds: Nordsjælland Allan 

Jensen  
- Bedre støtte 

  

    
 Kreds: Storkøbenhavn 

Nord Rigmor Lord: 
- Kredsene skal klæde DH-
medlemmerne bedre på. 

  

    
 Kreds: MIDTVEST Søren 

Dalgaard: 
- Kreds MIDTVEST holder 
flere møder hvert år med 
deres DH-medlemmer. 

  

    
 Kreds: Nordsjælland Allan 

Jensen: 
- Alle kredse kan oplyse 
DHs medlemmer på 
konstitueringslisten, der 
indsendes til sekretariatet. 

  

 10. Storstrøm: Hvad skal vi 
med Sikon? 

a) Sikon skal i fremtiden 
målrette deres kurser både 
mht. indhold og 
deltagerbetaling til 
følgende modtagergrupper: 

1. ”De professionelle” Der 
fortsættes med det 
eksisterende kursustilbud 
samt pris til professionelle. 

2. Til forældre, pårørende og 
andre interesserede. 
Aftenmøder eller temadage 
med lav deltagerbetaling, 
udviklet og tilbudt af Sikon 
og rekvireret af kredsene. 

Kommentar til punkt A2 
og B 
Vi har oplevet, at 
professionelle 
kursusudbyder eller 
deres arbejdsgivere 
fastsætter prisen for 
deres arrangementer 
afhængig af, hvem der 
spørger. Når de mener at 
forhandle end 
Autismeforeningen/Siko
n, tages der høje priser, 
da de ved, at især Sikon 
er i stand til at tilbyde 
dyre kurser, hvor 
deltagerne i reglen kan få 

Udvalget tager 
betragtningerne i forslaget 
til efterretning. 
 
Vi stemmer om HB’s 
kommentar. 
 
Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 
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Kredsene bidrager med en 
egenbetaling på 4000,- til 
aftenmøder og 8.000 kr. til 
temadage, dvs. der bruges 
en del af medlemmernes 
kontingenter til at 
nedbringe deltagergebyret. 
Resten af kostprisen 
dækker Sikon, hvortil der 
gøres opmærksom på, at 
dette koncept gør det 
muligt at Sikon kan søge 
ekstern finansiering via 
fonde. 

3. Til unge og voksne 
mennesker med ASF: 
Klubtilbud i nærområdet, 
ledet af en psykolog eller 
anden fagperson. Klubben 
tager udgangspunkt i 
deltagernes behov og 
ønsker om at danne 
relationer og skabe 
venskaber, og det er i 
klubben muligt at møde 
ligesindede og 
jævnaldrende. Klubben kan 
være et afsæt til at skabe 
venskaber 
klubmedlemmerne imellem, 
og man vil i klubregi have 
mulighed for at modtage 
støtte til at få etableret 
aftaler, der kan foregå uden 
for selve klubtiden 

b) For at styrke 
organisationen bag Sikon 
dannes der en selvstændig 
enhed under 
Autismeforeningen. Der 
ansættes en kompetent 
kursusleder til udelukkende 
at udvikle kursustilbud og 
søge medfinansiering 
gennem fonde og 
kommunale myndigheder. 
Sikon-administrationen kan 
i perioder købe 
arbejdstimer hos 
foreningens sekretariat. 

c) Der startes på at tilbyde 

dækket afgifterne af det 
offentlige. Kredsene har 
til gengæld tit held med 
at appellere til 
foredragsholderens 
personlige arrangement 
og får en rimeligere pris. 
Sikon-organisationen har 
derfor en meget stor 
udfordring med at få 
økonomien til at løbe 
rund. Vi mener dog at en 
kompetent Sikon-ledelse, 
ved at udnytte 
Autismeforeningens 
stærke 
forhandlingsposition som 
største efterspørger samt 
ved eksterne tilskud, ville 
være i stand til også at 
udbyde Sikon-kurser 
specielt til foreningens 
medlemmer med meget 
lav deltagergebyr i 
lokalområderne. 
  
HB støtter ikke forslaget, 
men foreslår at der 
nedsættes et 
kursusudvalg, der skal 
undersøge behovet for 
kursusudbud inkl. 
klubtilbud til kredse og 
medlemmer samt 
organisering af SIKON-
sekretariatet. Udvalget 
udarbejder forslag til 
repræsentantskabsmødet 
i 2019 hvis forslaget 
vedtages.  
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kurser til målgruppe 2, 
forældre og andre, i 
efteråret 2019. 

d) Klubtilbud starter i 2020 
Kommentar til punkt A2 og B 
Vi har oplevet, at professionelle 
kursusudbyder eller deres 
arbejdsgivere fastsætter prisen for 
deres arrangementer afhængig af, 
hvem der spørger. Når de mener at 
forhandle end 
Autismeforeningen/Sikon, tages 
der høje priser, da de ved, at især 
Sikon er i stand til at tilbyde dyre 
kurser, hvor deltagerne i reglen kan 
få dækket afgifterne af det 
offentlige. Kredsene har til gengæld 
tit held med at appellere til 
foredragsholderens personlige 
arrangement og får en rimeligere 
pris. Sikon-organisationen har 
derfor en meget stor udfordring 
med at få økonomien til at løbe 
rund. Vi mener dog at en 
kompetent Sikon-ledelse, ved at 
udnytte Autismeforeningens stærke 
forhandlingsposition som største 
efterspørger samt ved eksterne 
tilskud, ville være i stand til også at 
udbyde Sikon-kurser specielt til 
foreningens medlemmer med meget 
lav deltagergebyr i 
lokalområderne. 
 
Inden repræsentantskabsmødet 
blev der indsendt et omformuleret 
forslag. Udskrevet inden mødet. 
 
Rettet: Repræsentantskabet 
pålægger Landsforeningens 
ledelse at videreudvikle SIKONs 
kursustilbud for pårørende og 
mennesker med ASF med tilbud, 
som også er tilgængelige for 
ressourcesvage medlemmer, dvs. 
medlemmer, der i ikke har råd til 
eller må opgive at få tilskud til 
kursusudgifterne. Desuden skal 
der også være tilbud til 
medlemmer, hvis personlige 
livssituation som egen handicap 
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eller familiære forpligtelser 
forhindrer dem i at kunne bruge 
de eksisterende tilbud. 
 
 
Dette skal ske som et projekt med 
en høj prioritet og i en 
prøveperiode på mindst 2 år med 
en evaluering på hvert 
repræsentantskabsmøde. Det 
anbefales derfor også en 
forstærkning af 
kursusadministrationen ved en 2-
årig projektansættelse. 

 HB Stina Lund: 
- Dette er i forvejen et 
tilbud, som SIKON tilbyder 
og det er også muligt at 
trække på: Det Nationale 
Autismeinstitut.  

  

    
 Kreds: Østjylland 

Marianne Banner:  
- I kreds Østjylland 
målretter vi vores 
arrangementer til vores 
medlemmer og deres 
behov.  
- Ingen topstyring 

  

    
 Kreds: Storkøbenhavn 

Nord Rigmor Lord: 
- Forslår online kurser og 
foredrag. 

  

    
 Kreds: Limfjord Katharina 

Stendys Hammer: 
- Er der mulighed for, at 
kunne differentiere i 
prisen på SIKON 
konferencen. 

  

    
 Kreds: Storstrøm Helene 

Hansen  
- Tanken er at forældrene 
får ikke bevilliget 
kurserne. Drage nytte af de 
eksisterende tilbud med en 
reduceret pris. 

  

 11. Storstrøm: HB støtter forslaget, men Forslaget bliver ved 
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Socialrådgivning til 
medlemmer.  
Landsforeningen Autisme 
prioriterer medlemmernes 
behov for mere støtte ved 
at arbejde på at udvide 
socialrådgivningsfunktione
n. Dette gøres ved at 
arbejde på at udvide 
tilbuddet, så medlemmer 
telefonisk får adgang til 
rådgivning i deres 
individuelle situation. 

 

ønsker at nedsætte et 
udvalg der udarbejder et 
økonomisk overblik samt 
om det er juridisk bistand 
eller en socialrådgiver der 
er behov for. 
 
Eftersætning på 
repræsentantskabsmøde
t 2019, hvor der bliver 
oplyst, hvad status er.  

håndsoprækning vedtaget. 

 Kreds: Storstrøm Michael 
Weyand  
- Stemmer for 
hovedbestyrelsens forslag 
forklarer tankerne bag 
forslaget. 
 

  

    
 Kreds: Vestsjælland Lene 

Danielsen: 
- Anbefaler at vi går 
sammen med andre 
foreninger. 

  

    
 Kreds: Vestegnen Anne 

Lorenzen: 
- Hvordan skal forslaget 
forstået?  
- Skal der en med til 
møderne eller kun 
rådgivning. 

  

    
 Kreds: MIDTVEST Lise 

Lotte Bjerge:  
- Fonds midler 
- Mangler tidshorisont  

  

    
 Kreds: Nordsjælland Allan 

Jensen: 
- Oplever at det er en 
fordel at have en med fra 
Landsforeningen Autisme. 

  

    
 HB Kate Johansen: 

- Klargjorde forslaget 
  

 12. HB: Forslag til oprettelse  Forslaget bliver ved 
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af Bisidderpulje til 
kompensation af 
befordring ved bisidning. 

 
HB aka Kathe (og 
bisidderudvalget) foreslår at den 
strategiske pulje deles, således 
Den strategiske pulje på kr. 
100.000,-deles i 2, således kr. 
50.000,- er til bisidderordningen 
og kr. 50.000,- fortsat er til den 
strategiske pulje. 
Erfaringsmæssigt udbetales der 
ofte ikke mere end kr. 50.000,- fra 
den strategiske pulje. Vi vedtog på 
repræsentantskabsmødet i 2017, 
at LA skulle etablere 
bisidderkorps. På daværende 
tidspunkt fulgte der ikke 
økonomiske midler med og dette 
søges nu udbedret, ved at dele den 
strategiske pulje. Der var ikke den 
store tilslutning til 
bisidderkorpset i foråret 2018, 
hvor kun 4-5 personer var 
indstillet til korpset – på 
landsplan. Det kan være at 
kredsene har være 
tilbageholdende med at søge 
bisiddere, idet den økonomiske 
byrde for den enkelte kreds er 
ukendt. 
* HB foreslår, at hver kreds kan 
ansøge om dækning af 
bisidderkorpsets 
befordringsudgifter til befordring 
indenfor kredsens 
kommunegrænser. 
Der udbetales befordring fra 
bisidderkorpsets medlemmers 
hjemadresse til mødested for 
bisidning, ved anmodning på 
Bisidderkorps Befordringsskema. 
Det vil være statens mindste takst 
som er gældende. 
Bisidderpuljen kan kun søges 1 
gang om året med deadline den 
30. november for perioden 1/12 -
30/11 foregående år. Det er 
kredsens kasserer som udbetaler 
direkte til bisidderen, og 

håndsoprækning vedtaget. 
 
To undlader at stemme 
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efterfølgende søger kredsen 
kompensation hos sekretariatet 
(senest den 30/11 hvert år) 
Der kan maksimalt udbetales 
kompensation for befordring 
svarende til kredsens procentvise 
medlemsstørrelse. Dette gælder 
også for Færøerne og Grønland. 
Det vil sige at det ikke er den 
geografiske størrelse men 
medlemstallet pr. kreds, som afgør 
det maksimale beløb der kan søges 
befordring til. 
I tilfælde af at det ikke er alle 
kredse, som ansøger, vil der stadig 
være flere penge i puljen og der vil 
resten af puljen fordeles efter 
samme procent som i første runde 
etc. 
 

 HB Michael Weyand: 
- Uddyber forslag. 

  

    
 Kreds: Limfjord Katharine 

Stendys Hammer:  
- Fremlægger økonomi i 
kørselsgodtgørelse, 
undres. 

  

 HB Kathe Johansen: 
- Vi bruger den strategiske 
pulje. Det er en motivation 
til kredsene. Det er en 
kage, som skal deles til alle 
kredse. Det er et tilbud.  

  

 Kreds: Østjylland 
Marianne banner: 
- Det er svært at finde 
bisiddere i kredsene 

  

 13. MidtVest: Nuværende 
tekst i Landsforeningen 
Autismes vedtægter § 13: 
“At 
Repræsentantskabsmødes 
afholdes hvert år i 
oktober”. 
 
Ændringsforslag 
vedtægter § 13: 
”Ordinært 
repræsentantskabsmøde 

HB støtter ikke forslaget 
af logistiske årsager, men 
foreslår at HB fremover 
fremlægger et 
halvårsregnskab for 
indeværende år på 
Repræsentantskabsmødet 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning ikke 
vedtaget 
 
HB holder fast i at 
fremlægge halvårs regnskab. 



 

19 
 

afholdes hvert år senest 
15 marts”. 
 
 1. 
Konsekvensrettelse i § 13 
rettes til: 
 ”Regnskabet skal 
senest 15 februar være 
afleveret til den 
 statsautoriserede 
revisor, som sikrer, at den 
samlede revision (såvel 
 ekstern som intern) 
er afsluttet senest 1 marts. 

 
 Konsekvens 
tilføjelse til § 11 vedrørende 
Kredse:  
 ”Kredsene afholder 
generalforsamling senest 1 
februar. Kredsene 
 indsender referat fra 
generalforsamling, regnskab, 
konstituering og 
 udpegede 
repræsentanter til 
repræsentantskabet senest 7 
februar. 
 

 Kreds: MIDTVEST Søren 
Dalgaard: 
- Støtter ikke HB’s 
kommentar. 

  

    
 Kreds: KBH/FRB Lars 

Stahlhut: 
- Det bliver for stressende 
logistisk, da der så vil være 
flere generalforsamlinger 
indenfor kort tid. 

  

    
 Kreds: Østjylland 

Marianne Banner:  
- Nej Tak 

  

 Svar: Sekretariatschef Lars 
Grønlund: 
- Det har tidligere været 
sådan, der har det været 
nødvendigt at afholde 
ekstraordinært 
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repræsentantskabs møde, 
da kredsenes ikke når at 
indsende deres regnskaber 
mm. 

    
 14. Trekanten: Forslag: 

Repræsentantskabet beder 
hovedbestyrelsen 
udarbejde en 
formidlingsstrategi, så 
man vil opleve en 
ensartethed og en 
sammenhæng mellem 
Landsforeningen Autisme 
og de lokale kredse, når 
man søger på Facebook og 
hjemmesider. 

Kommentar - Motivation: 
De sociale medier - og 
internettet i 
almindelighed - er mere 
og mere der, hvor mange 
mennesker søger deres 
informationer. Derfor vil 
det fremme forståelsen af 
sammenhængen mellem 
Landsforeningen 
Autisme og de lokale 
kredse, hvis kredsene 
dukker op som 
søgeresultat, når man 
søger på 
Landsforeningen 
Autisme. 
HB støtter forslaget og vil 
udarbejde guidelines i 
2019, hvis det vedtages. 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 
 
3 imod 
4 som ikke stemmer 

    
 15. Limfjord: 1. Henset til den 

store personaleudskiftning 
der har fundet sted over 
årene i sekretariatet 
pålægger 
Repræsentantskabet 
landsforeningens 
hovedbestyrelse at hyre et 
eksternt konsulentfirma til 
at undersøge og beskrive 
arbejdsmiljøet, 
arbejdsgangene, hvilke 
opgaver LA løser samt 
komme med forslag til 
forbedringer. 
 
2. Henset til den store 
personaleudskiftning der 
har fundet sted over årene 
i sekretariatet pålægger 
Repræsentantskabet 
landsforeningens 
hovedbestyrelse at 

HB støtter ikke forslaget, 
men foreslår at 
sekretariatet laver en 
oversigt over 
arbejdsopgaver til næste 
HB-møde, som derefter vil 
tage stilling til hvad der 
skal ske fremover. 
+ 
APV 
 

Forslagsstiller trækker 
oprindelig forslag og HB’s 
ændringsforslag bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 
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nedsætte et udvalg til at 
undersøge og beskrive 
arbejdsmiljøet, 
arbejdsgangene, hvilke 
opgaver LA løser samt 
komme med forslag til 
forbedringer. Udvalget må 
ikke bestå af formand, 
næstformænd eller ansatte 
i LA 

 
 Kreds: Limfjord Katharina Stendys 

Hammer: 
- Imødekommende HB’s 
kommentar 
 - APV bør også indgå. 

  

 Svar: Sekretariatschef Lars 
Grønlund: 
- Giver en forklaring på 
udskiftning af medarbejdere fra 
2013-2018. Ros til medarbejderne. 

  

    
 16. Fyn: Kursus for alle nye 

kredsbestyrelsesmedlemm
er.  
 
Kommentar 
Baggrundsviden om 
organisationen, 
ansvarsområder, ansvar i 
en bestyrelse, 
forventninger, hvad kan 
Landsforeningen hjælpe 
med, hvem kontakter man 
vedr. forskellige ting, 
hvilke samarbejdspartnere 
har vi osv.  
Det vil fremme 
samarbejdet, Kredse og 
Landsforening i mellem og 
ensrette den viden og det 
udgangspunkt man hver i 
sær har.  
Vi mangler på Fyn denne 
mulighed, da vi alle i 
bestyrelsen er nye og 
tænker ikke vi er de 
eneste. 

 

HB støtter forslaget og 
foreslår at SIKON 
arrangerer kursus primo 
2019 med input fra 
formandskabet. 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 
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 17. Fyn: Landsdækkende 
fokus på autisme i april i 
forbindelse med 
autismedagen.  

 

Kommentar 
Med både store og små 
lokale arrangementer, 
men med fælles 
markedsføring og 
koordinering Det vil give 
større mulighed for 
økonomisk støtte, evt. 
sponsorer. Samt sætte 
fokus på autisme i hele 
landet.  
Sidste år var der intet 
indslag i de 
landsdækkende medier, 
det kan vi gøre bedre. 
 
HB støtter forslaget i den 
forstand at det handler 
om fælles markedsføring i 
forbindelse med 
autismedagen. 
 

Forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget. 
 
1 undlader at stemme 

    
6 Budget for det kommende år og 

fastsættelse af kontingent 
 Heidi fremlægger budgettet 

 
Der stemmes om godkendelse 
af budget ved 
håndsoprækning. Det 
godkendes 
 
3 undlader at stemme 
 

 Kreds: Fyn Rigmor Lord: 
- Beder om uddybelse af udgifter 
til socialministeriet. 

  

    
 Kreds: MIDTVEST Lise Lotte Bjerg: 

- Hvorfor stigning i lønudgifter. 
 
 

  

 Svar fra: Formand Heidi 
Thamestrup – løn til endnu en 
medarbejder i sekretariatet 

  

 Kreds: Fyn Rigmor Lord: 
- Ønsker fremvisning af besparelse 
på flytning.  
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 Svar fra: Sekretariatschef Lars 
Grønland: Det fremgår af 
budgettet. 

  

    
7 Valg af formand for 

Landsforeningen 
Landsformand: 

• Heidi 
Thamestrup 

Heidi er genvalgt for en to 
årig periode. 

8 Valg af hovedbestyrelse; der 
vælges 5 repræsentanter og 1 
suppleant. Sammensætningen af 
hovedbestyrelsen skal være 
således, at der som minimum i 
bestyrelsen er 3 
repræsentanter, der har bopæl 
øst for Storebælt, og 3 
repræsentanter, der har bopæl 
vest for Storebælt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstillere holder en kort tale. 

HB:  
• Peter K. H. 

Nielsen 
• Brian Andersen 
• Michael Weyand 
• Kim Hansen 
• Stina Lund 
• Tomas Schilling 

Nielsen 
Suppleant: 

• Tomas Schilling 
Nielsen 

• Dorthe 
Schandorph 
Jensen 

Interne revisorer: 
• Michael Jensen 
• Jacob Bardino 

Ekstern revisor: 
• Kim Larsen, 

Beierholm 
Revision 

Bogholderi: 
• Det foreslås at vi 

fastholder intern 
bogholderi. 

Der indstilles til 
uændret kontingent. 
 

Nedenstående er valgt til 
hovedbestyrelsen: 
 
Peter K. H. Nielsen 
Stina Lund 
Brian Andersen 
Thomas Schilling Nielsen 
Michael Weyand 
 
Suppleant valgt: 
 
Dorthe Schandorph Jensen 
 

9 Valg af 2 interne revisorer  Jacob Bardino 
Michael Jensen 
 
Er genvalgt. 

10 Valg af ekstern statsautoriset 
revisor 

 Kim Larsen, Beierholm 
Revision er indstillet.  
 
Han er valgt. 

11 . Valg af bogholderi- og 
regnskabsfunktion 

a.   Efter indstilling fra 
foreningens 
statsautoriserede revisor 
antages intern eller 
ekstern bistand til 
bogholderi og 

Funktionen er genvalgt. 
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regnskabsfunktionen. 
Personen, der varetager 
funktionen, forelægger 
løbende budget- og 
regnskabstal for 
Hovedbestyrelsen samt 
deltager i 
repræsentantskabs-
mødet. 

12 Eventuelt   
 Karsten Høy fremlægger hvad de 

har fået etableret på Grønland 
mm. 

  

 Kreds Vestegnen: Brian Andersen 
vi mangler et sted at afholde 
østmøde. Kreds Vestsjælland Stina 
Lund - vi vil gerne afholde 
østmøde. 
Brian opdatere østmødets 
mailadresser. 
 
Office 365 vil Brian Andersen 
gerne tilbyde ”kursus” i. 

  

 Peter HB og kreds Vestegnen: 
Spørgeundersøgelse fremlægges 
kort. Vil senere blive udsendt. 

  

 Formand Heidi Thamestrup siger 
tak for god ro og orden mm. 

  

 


