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Repræsentantskabsmødet 2019 

  

Dato, tid og sted Repræsentantskabsmødet 26. oktober 2019 kl. 09.00-16.00 - 
Banestrøget 19 i Høje Taastrup 

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

Mødeleder: 
Heidi Thamestrup 

Referent: 
Nadja Laurents Pedersen 

Dirigent 
Poul Erik H. Petersen 

 Punkter Note fra HB Referat og Beslutning 

 Velkommen ved Lars 
Grønlund. Navneopråb.  

  

1 Valg af dirigent, referent 
og to stemmetællere 
 
Præsentation af dirigenten. 
Repræsentantskabsmødet er 
varslet lovligt. 
 
Dirigenten fastslår, at 
repræsentantskabet er 
beslutningsdygtigt. 

 - Poul Erik H. Petersen 

indstilles som dirigent – 

vedtaget. 

- Kontorassistent Nadja 

Laurents Pedersen indstilles 

som referent – vedtaget 

- Bogholder Helle Bach og 

ekstern revisor Kim Pommer 

indstillet som stemmetællere 

– vedtaget  
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2 Formandens 
beretning 

 Formandens beretning er godkendt 
 
Heidi Thamestrup præsenterer mundtlig beretning. 
 
Dilemmaer i Landsforeningen Autisme den seneste tid. 
”Hvad er rigtigt og hvad er forkert”  
 

- ”… siger vi sandheden – eller siger vi det der er penge 
i” 
 

- ”Er vi en politisk organisation – eller løser vi 
enkeltsager...” 
 

- ”Støtter vi alle der kæmper vores sag – eller 
betragter vi dem som konkurrenter?” 
 

- ”… er sociale medier en nødvendighed – det tager 
dyrebar tid i sekretariatet” 
 

- ”Pressen skriver kun om kloge børn – hvordan får vi 
formidlet alle de andre?” 
 

- ”… skal vi mene noget om alt – eller skal vi vælge 
specifikke sager” 

______________________________________ 

- Landsforeningen Autismes medlemmer har brug for 
mere rådgivning, service og støtte 

 

- Landsforeningen Autisme er blevet gode til at lave 
undersøgelser 

 

- Landsforeningen Autisme har fået støtte til flere 
interessante projekter  
 

- Heidi Thamestrup har lagt fokus på at være 
netværksskabende. Landsforeningen Autisme har 
allerede draget nytte af det netværk  

 

- Præsentation af ”nyansatte” politiske konsulenter: Gitte 
Bjørndal Velling og Emil Holm Ravn  

 

- Introduktion af Studie 3. 
 

- Ansættelse af kursusmedarbejder medførte dygtig 
layouter: Lotte Irlind  
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 Spørgsmål til 
beretning 

  

 Kreds 
Vestsjælland - 
Tina Ravn Sølling 
 

 Vi i kredsene oplever samme udfordringer som Heidi beskriver i 
hendes dilemmaer, bl.a. i forhold til stort behov for rådgivning, 
service og støtte. 

 Kreds Trekanten 
– Lisa M. Berrig 
 

 Hvad har I i HB drøftet, vedr. at nogle medlemmer og kredse mener 
at der er for lidt rådgivning at hente hos LA. 

 Svar fra formand - 
Heidi 
Thamestrup:  

 For kr. 350 kan man ikke få en socialrådgiver som løfter hele ens 
sag. Vi kan ikke tilbyde individuel sagsopfølgning.  
Hovedbestyrelsen har meget delte meninger på området om vi skal 
kunne tilbyde mere hjælp, socialrådgivning og juridisk, mod 
egenbetaling. Det drøftes fortsat. 

 Kreds Østjylland -  
Elisabeth 
Sørensen 
 

 Vi møder det samme i vores kreds som Tina Ravn Sølling beskriver. 
Der er stor efterspørgsel på besiddere og der sættes store krav og 
forventninger til dem. 

 Svar fra formand - 
Heidi 
Thamestrup:  

 Jeg er enig med Elisabeth og der arbejdes med at finde den bedste 
udformning af bisidning – men jeg tænker det som en kreds opgave 
som vi centralt skal understøtte og uddanne i. 

 Kreds Kbh/Frb – 
Tinja Vandmose  
 

 Kunne det være en idé, at lave et samarbejde med 
socialrådgiverstuderende om frivilligt arbejde, hvor de kan give 
gratis rådgivning på området.  

 Kreds 
Storkøbenhavn 
Nord - Rigmor 
Lond 

 Du nævnte at du er tilknyttet nogle forskellige netværk. Hvilke 
netværk er du kommet med i? 

 Svar fra formand - 
Heidi Thamestrup 

 Det ene netværk er etableret af ugebrevet Mandag Morgen og det 
andet er Altinget. Mandag Morgen er et ledernetværk, hvor lederne 
er opmærksomme på hinanden og også tilgodeser hinanden hvor de 
kan. Altinget er med en socialpolitisk dagsorden med ”store” 
dagsorden sættende diskussioner og handlinger. 

 Kreds 
Sydvestjylland - 
Marije Jacobsen  
 

 Vedr. arrangementet ”Køer på græs” – Jeg har fået fortalt skriftligt 
på mail fra sekretariatet, at HB vil se på denne sag og vende tilbage. 
Efter gennemgang af HB referater kan jeg ikke se, at det er blevet 
drøftet og jeg har ej heller fået svar.  
Og vedr. Fyraftensmøde – bliver det fuldt op? 

 Svar fra formand - 
Heidi 
Thamestrup:  
 

 Vedr. ”Køer på græs”, HB tager ikke sådanne sager op men 
sekretariatet har været behjælpelig med at gennemlæse kredsens 
svar til medlemmet og har kommunikeret med kredsen. 
 
Vedr. opfølgning på Fyraftensmøde – JA der bliver fulgt op på dette. 

 Kreds 
Storkøbenhavn 
Nord – Rigmor 
Lond 
 

 Kan foreningens undersøgelser bl.a. omkring sårbarhed, 
skolevægring etc. blive sendt ud i tirsdagsposten. 
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 Svar fra formand 
Heidi Thamestrup 

 Selvfølgelig, det vil jeg aftale med PolKom afdeling. Men det er nok 
bedst at det er kredsene der selv efterspørger de relevante 
undersøgelser så vi ikke sender for meget ud der ikke er behov for. 

 Kreds Midtvest - 
Jane Jensen 
 

 Politiske konsulenter – SurveyMonkey – er ikke et så kildefast og 
professionelt spørgeundersøgelsesværktøj. Kan man bruge noget 
andet? 

 Svar fra formand - 
Heidi Thamestrup 

 Dette er drøftet i PolKom. Emil Holm Ravn er enig i, at der er andre 
spørgeundersøgelsesværktøj, som er mere attraktive. PolKom og jeg 
vil undersøge dette. 

 Kreds 
Midtsjælland – 
Rune Gamby 
 

 Bisidderkursus – der er allerede flere fra vores kreds, som ønsker at 
deltage i et nyt kursus. Masser af ros. 

 Kreds Kbh/Frb - 
Truels Term  

 Heidi nævnte politiske kontakter i sin beretning – hvad kommer der 
ud af disse? 

 Svar fra formand - 
Heidi Thamestrup 

 Det er meget svært at måle konkret. Vi er ofte en stemme af mange 
der bidrager til en lovændring – der derfor heller ikke ser ud som 
skræddersyet til vores medlemmer. Men når jeg har samtaler med 
politikerne omkring autismerelevante spørgsmål er der meget stor 
lydhørhed og forståelse for de udfordringer vi kommer med og vi 
bliver stort set altid indbudt. Så der er ingen tvivl om at vi har fået 
meget større forståelse for problematikkerne omkring inklusion, 
bosteder, afspecialisering, tvangsfjernelser m.m. Og når vi først har 
fået en politiker i tale oplever vi ofte at blive inviteret med til f.eks. 
paneldebatter og lukkede udvalgsmøder.  

 Kreds Fyn – Lilli 
Jørgensen 
 

 Kan man få undersøgelsernes besvarelserne sendt ud til kredsene. 
Tallene er ikke valide, da der ikke er nok besvarelser. Kan vi gøre 
mere? 

 Kreds Kbh/Frb - 
Eva M. Opresnik 
 

 I oplyser at 50 % læser tirsdagsposten – hvor mange ser så 
undersøgelserne på Facebook. Er det kun de bedst fungerende, som 
skal besvare undersøgelserne 

 Svar fra formand - 
Heidi Thamestrup 

 Jeg håber ikke, at det kun er de bedst fungerende der er på 
Facebook, da vi så må konstatere, at det hele nok står en del værre 
til pga. de svar vi allerede får ind. Med hensyn til undersøgelserne 
bliver de offentliggjort meget bredt, både på FB og via 
torsdagsposten som er vores nyhedsbrev til medlemmerne. Og som 
allerede tidligere sagt, ja kredsene kan sagtens får anonymiserede 
besvarelser. 

 Kreds Østjylland - 
Marianne Banner 
 

 En opfordring til, at de andre kredse indkalder til et møde med de 
lokale politikere. Politikerne i Østjylland var rigtig glade for udfaldet 
af vores møde. 

 Kreds 
Nordsjælland – 
Susanne S. 
Ottosen 
 

 ”Køer på græs” – LA kunne godt bare melde noget ud.  
Vedr. deltagelse i kurser hos andre kredse, det vil være dejligt hvis 
det er en mulighed som man kunne benytte sig af. 
Vedr. bisidderkursus, skal vi stå for alle udgifterne i kredsen selv? 

 Svar fra HB – 
Kathe Johansen.  

 Der er budgetteret med kr. 50.000, til dækning af udgifter til 
bisiddere som kredsene kan søge. 
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3 Fremlæggelse af 
revideret årsregnskab 
til godkendelse, 
herunder oversigt over 
fonde 

 Regnskabet er godkendt ved 
håndsoprækning 

 
Præsentation af årsregnskabet ved 
revisor: Kim Pommer 
 
Det er det 55. regnskabsår for 
Landsforeningen Autisme.  
 

 Spørgsmål til 
årsregnskab 

  

 Kreds Kbh/Frb - Truels 
Term 
 

 Hvor er linien for direkte 
omkostninger i regnskabet 

 Svar fra Revisor - Kim 
Pommer 

 Kim Pommer viser det visuelt på 
skærmen 

 Kreds Kbh/Frb - Tine 
Heerup  
 

 Spørgsmål til revisor, du har lige 
uddelt og viser en anden version af 
regnskabet end den der er sendt ud 
på forhånd. Der er forvirring omkring 
den trykte årsrapport og det 
fremlagte på skærmen 

 Svar fra revisor – Kim 
Pommer  

 Det er den samme rapport, bare 
opstillet lidt anderledes for 
overskuelighedens skyld. 

 Kreds Sydvestjylland – 
Marije Jacobsen 
 

 Hvor mange ansatte er der i 
Landsforeningen Autisme? 

 Svar fra bogholder - Helle 
Bach  

 I 2019 er der 10 ansatte, mens der i 
2018 var 8 ansatte. Det er de to nye 
politiske konsulenter der er kommet 
til.  

 Kreds Sydvestjylland – 
Marije Jacobsen 

 Hvorfor fremlægges regnskabet fra 
2018 på dette repræsentantskabsmøde 
– det er længe siden at regnskabsåret er 
afsluttet.  

 Svar fra sekretariatschef - 
Lars Grønlund –  

 Repræsentantskabet har før været 
afholdt i foråret men er flyttet pga. at 
repræsentanterne så skulle tage 
stilling til et budget hvor der allerede 
var gået fire måneder af året. Og det 
var et problem at få regnskabet 
færdig, da kredsenes lokale 
regnskaber skal integreres i LA's. Og 
endelig har sekretariatet travlt med at 
arrangere SIKON konferencen. 
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4 Formanden fremlægger 
forslag til kommende 
års aktiviteter, 
herunder 
hovedbestyrelsens 
forslag 

 Fremtidige års aktiviteter godkendes ved 
håndsoprækning. 

 
Præsentation af fremtidigt arbejde ved formand 
Heidi Thamestrup. 
 

- Verdens autismedag torsdag den 2. april. 
2020 Landsforeningen Autisme ønsker at 
finde ambassadører. 

 

- HB og formandskabet ønsket at lave en 
kredskonference lørdag den 16. maj 2020 
 

- Den første podcast er ude: ”Når 
diagnosen rammer Del 1”. Den kan findes 
på Soundcloud. 

 

- Landsforeningen Autisme har ansøgt om 
midler til et autismekor hos PFA. 

 

- Hver kredsforeningen vil får en 
logopakke på TEAMS. 
 

- Den første aftale vedr. tøj med logo blev 
ikke overholdt af leverandøren, så Heidi 
Thamestrup skal have fundet en ny 
leverandør. 

 

- Der vil blive udarbejdet små 
instruktionsvideoer til kredsene. 
Videoerne skal være praktiske 
anvisninger ift. Kredsarbejde, bisidder og 
det at skrive pressemeddelelse og 
høringssvar. 

 

- Præsentation af Gitte og Emils fremtidige 
opgaver  

 

- Filmhusets film bliver vist. Den 
omhandler fremsendelser af 
nøgenbilleder m.m. uden samtykke. 

 
- Foldere er ved at blive sat i system. 
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- Deadline på autismebladet, det er 
kommunikationsmedarbejdet Fie Hviid 
Olesen ved at udarbejde. 
 
 

 Spørgsmål til fremtidigt 
arbejde 

  

 Kreds Østjylland -  
Marianne banner 

 Er den omtalte podcast lagt op på Landsforeningen 
Autismes hjemmeside? 

 Svar fra: Heidi   Hvis den ikke allerede er det, så vil den blive lagt op 
hurtigst muligt. 

 Kreds Vestegnen - 
Susanne Claudi  

 Podcast skal synliggøres, så alle kan få gavn af dem. 

 Kreds Storstrøm - Sabine 
Hagens 

 Er podcast målrettet nok eller skal der gøre noget 
ekstra? 

 Kreds Fyn – Lilli 
Jørgensen  

 Kommer instruktionsvideoer også på skrift, der er 
mange, som har brug for at læse informationen? 

 Svar fra formand – Heidi 
Thamestrup  

 Det vil vi se på. Og vi gør et stort stykke arbejde for at 
få vores informationer ud til den rigtig målgruppe, så 
Podcast er kun en del af vores 
kommunikationsstrategi. 

 Kreds Vestegnen - 
Susanne Claudi 
 

 2. april verdens autismedag 
Den bliver ikke spredt ud til resten af landet. Det skal 
i medierne. Det skal ud: ”Hvad handler dagen om?” 

 Svar fra formand – Heidi 
Thamestrup  

 I år havde vi en kampagne, hvor Landsforeningen 
Autisme hver time lagde informationer ud på vores 
sociale medier. Denne kampagne blev fulgt af rigtig 
mange mennesker på vores Facebook side. 

 Kreds Nordsjælland – 
Susanne S. Ottosen 

 Vi skal have noget tøj med synligt logo på. Man skal 
kunne se, hvem vi er. Vi mangler generelt 
merchandise. 

 Svar fra formand – Heidi 
Thamestrup  

 Vi er som nævnt tidligere i gang med at indhente nyt 
tilbud vedr. tøj med logo som kredsene vil kunne 
indkøbe.  

 Kreds Østjylland – 
Marianne Banner 

 Kreds Østjylland afholder 2. april med fokus på: 
Job til mennesker med autisme i 2020 

 Kreds Kbh/Frb - Tine 
Heerup 

 Kan Emil og Gitte komme ud og få indblik i kredsenes 
behov? 

 Svar fra formand – Heidi 
Thamestrup  

 Ja det kan de. Kredsene er velkomne til at skrive til 
mig med invitationer eller andre gode ideer.  

 Kreds Sydvestjylland –
Marija Jacobsen 

 Vi mangler pjecer til uddeling på messer og ved 
arrangementer.  

 Kreds Storkøbenhavn 
Nord – Rigmor Lond 

 Kredsene vil gerne spille ind med aktiviteter, vi vil 
gerne have indflydelse. 

 Svar fra HB – Kathe 
Johansen  

 Derfor er vi fremkommet med ideen om en 
kredskonference. Der kunne et af punkterne være at 
vi skal diskuterer LA’s retning. Tag fat i HB hvis der 
har input i løbet af året. 
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 Svar fra HB – Brian 
Andersen  

 Tag endelig fat i en fra HB, hvis I, i kredsene har 
nogle input. Lad være at vente til næste års 
repræsentantskabsmøde. 

 Kreds Vestsjælland - Tina 
Ravn Sølling  

 Kan der skabes et møde mellem kredsene og HB? 
 

 Svar fra formand – Heidi 
Thamestrup  

 Jeg kommer gerne ud og besøger alle kredsene. 

 Svar fra sekretariatschef - 
Lars Grønlund  

 Vi har ikke fået puljemidler fra Socialstyrelsen til at 
afholde kurser for nye bestyrelsesmedlemmer i 
kredsen, dette vil vi søge om igen i 2020. 

 Kreds Storkøbenhavn 
Nord – Rigmor Lond  
 

 Jeg ønsker en dialog omkring hvordan foreningen 
skal udvikle sig. 
Vi skal have en dialog på tværs af organisationen. 

 Svar fra HB - Kathe 
Johansen  

 Der er planlagt en dag, hvor HB og kredsene mødes 
og kan diskuterer alle de her ting. Vi skal mødes og 
prioritere. 

 Kreds Sønderjylland – 
Britta R. Bendixen 
 

 Glad for indholdet af punktet, fremtidige arbejde. 

 Kreds Trekanten – Lisa 
M. Berrig 

 Vedr. møde mellem kredsene. Der skal sættes de 
rigtige rammer for, at der skabes grundlag for dialog. 

 Kreds Nordsjælland – 
Susanne S. Ottosen 
 

 Vi har virkelig brug for, at der er et mere tydeligt 
budskab og retningslinjer på hjemmesiden. 
Vi har brug for nogle platforme, hvor vi kan snakke 
sammen. 

 Kreds Storstrøm – Sabine 
Hagens 

 Teams platform, så vi kan komme i kontakt med 
hinanden, er det en mulighed? 
Husk vi har et Østmøde. Kunne Heidi også deltage 
der?  
Kunne det være en ide at vi på vores sociale medier 
eller i kredsene søger efter en autist, der har styr på 
socialrådgivning? 

 Svar fra formand – Heidi 
Thamestrup 

 Formandskabet deltager på Østmødet. 

 Svar fra HB - Brian 
Andersen  
 

 Der er oprettet et forum i Teams, hvor man kan gå i 
dialog.  
 
Brian kommer til Jylland og hjælper med 
hjemmesider og Teams. Kredsene opfordres til at 
melde ind, hvad behovet er. 

 Kreds Østjylland - 
Marianne Banner  

 Kreds Østjylland har inviteret til et Vestmøde i år. Vi 
har et ønske om, at alle deltager. 

 Kreds Trekanten – Lisa 
M. Berrig  

 Det er ikke fordi, at vi ikke vil eller har interesse i at 
deltage i Vestmødet. Vi har bare ikke ressourcerne. 
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5 Behandling af eventuelle 
indkomne forslag 

  

 Punkt B2: Forslag fra Kreds 
Østjylland: Juridisk bistand 
 

 Baggrund: Juridisk 
bistand til 
Kredsbestyrelser så vi 
kan sikre at 
kommuners 
beslutninger på 
handicapområdet er 
lovmedholdelige. jf. 
betalingssagen i 
Aarhus. 

 

HB’s indstilling til 
forslaget: HBs 
”socialrådgiver og 
juristudvalg” vil 
arbejde på at skabe 
et overblik over 
konsekvenserne ved 
forslaget. Udvalget 
vil komme med en 
redegørelse senest 
på 
repræsentantskabs
mødet 2020.  
 

Forslaget blev, med HB’s 
præcisering vedtaget ved 

håndsoprækning. 
 

.1. var imod. 
 
Kreds Østjylland: Marianne Banner 
knytter en kommentar og 
underbygger forslaget. 
 
Kreds Nordsjælland – Susanne 
Ottosen: Kan Ulla Kjer ikke tilbyde 
yderligere? 
 
HB - Peter K. H. Nielsen vi har i 
hovedbestyrelsen diskuteret dette. Vi 
var tæt på at ansætte en jurist. Vi vil 
forsat være i dialog omkring det. 
 
 

 Punkt B3: Forslag fra Kreds 
Østjylland: Tjeklister på 
studie, skoler eller job.  
 

 Baggrund: Tjeklister til 
hvad man skal huske 
når man har autisme 
og skal begynde på 
studie, skoler eller job. 
 

HB’s indstilling til 
forslaget: Godkendt 
  

Forslaget blev vedtaget ved 
håndsoprækning. 

 Punkt B4: Forslag fra Kreds 
Østjylland: Tjekliste til 
forældre - overgang 
barn/voksen. 
 

 Baggrund: Tjekliste til 
forældre til brug ved 
overgang fra barn til 
voksen. 

HB’s indstilling til 
forslaget: Godkendt 
 

Forslaget blev vedtaget ved 
håndsoprækning. 

 
Kreds Nordsjælland - Susanne 
Ottosen: Hvem laver tjeklisterne? 
 
Svar fra sekretariatschef Lars 
Grønlund: Udarbejdes af sekretariatet. 
 
 

 Punkt B5: Forslag fra Kreds 
Østjylland: 
Vedtægtsændringsforslag. 
 

 Baggrund: 
Vedtægtsændringsfors
lag – det skal 

HB’s indstilling til 
forslaget: HB 
indstiller til ikke at 
vedtage forslaget. 
Ikke godkendt. HB 
mener ikke, at 
arbejdsopgaver 

HB’s indstilling er vedtaget. 
 
Kreds Kbh/Frb – Truels Term: Hvad 
vil den gode konsekvens være af 
forslaget? 
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indskrives i 
vedtægterne at 
Landsforeningen 
Autisme skal arbejde 
på at ansvaret for det 
specialiserede 
socialområde tages 
væk fra kommunerne. 

 

hører til i 
vedtægterne. HB er 
enige i at 
kommunerne pt. 
ikke magter 
opgaven og mener 
at vi politisk skal 
arbejde på at gøre 
opmærksom på 
problematikken. 
 

Svar fra Kreds Østjylland - Marianne 
Banner: Vi ønsker at få ansvaret for 
det specialiserede socialområde i 
staten. 

 Punkt B6: Forslag fra Kreds 
Trekanten: Fundraiser 
 

 Baggrund: 'Kreds 
Trekanten vil foreslå, 
at foreningen 
engagerer en 
udefrakommende 
fundraiser, der 
udelukkende har til 
opgave at ansøge 
fonde om midler til 
specifikke projekter. I 
første omgang vil vi 
gerne have et projekt, 
der tilbyder 
kvalificeret 
bisidderhjælp i hele 
landet. Vi er klar over, 
at en fundraiser er 
provisionslønnet, og 
dermed skal have en 
del af det bevilligede 
beløb, men der vil 
stadig være god 
økonomi i den type 
engagement.’ 

 

HB’s indstilling til 
forslaget: HB forslår 
at opgaven placeres 
i ”Socialrådgiver og 
juristudvalget”. 
Landsforeningen 
har allerede to 
ansatte, hvor en del 
af jobbeskrivelsen er 
at lave 
fondsansøgninger. 
 

Forsaget godkendes, med HB’s 
præcisering ved håndsoprækning. 

 
Kreds Trekanten – Lisa M. Berrig: Gav 
en forklaring på forslaget. 
 
Kreds Storkøbenhavn Nord – Rigmor 
Lond: Kan der nedsættes et udvalg, 
som har erfaring på fundraising?  
 
Svar fra HB – Kate Johansen – HB 
mener det er naturligt, at det kommer 
i det nævnte udvalg. 
 
Svar fra HB – Peter K. H Nielsen: HB 
udvalget har erfaring med 
fundraising. 
 
Kreds Sønderjylland – Britta R. 
Bendixen: Er der brug for at det er 
lokalt og ikke overordnet? 
 
Kreds Fyn – Lilli Jørgensen:  
Vi må ikke lave fundraising i 
kredsene. 
 
Svar fra HB – Kate Johansen: Man må 
gerne lave fundraising i kredsene. 
 
Kreds Østjylland - Marianne Banner: 
Ligeværd har frivillige bisiddere. Det 
er muligt at finde bisiddere i andre 
foreninger. 
 
Kreds Nordsjælland – Susanne 
Ottosen: Ulla kan også komme med 
ud.  
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Kreds Midtsjælland – Rune Gamby: Vi 
laver fundraising hvert år med stor 
succes.  
 
 

 Punkt B7:  Forslag fra Kreds 
Sydvestjylland: Kontakt med 
Landsforeningen 
 

 Baggrund: Kunne der i 
Tirsdagsposten, 
skrives oplysninger 
om hvem der evt. ikke 
kan træffes i den 
kommende tid og 
hvem der så overtager 
dennes opgaver. 
 

 Vi savner Autosvar på 
mails fra 
landsforeningen. Er 
modtager ikke at 
træffe, så sæt autosvar 
op på mail. Eksempel, 
tak for din mail, jeg er 
ikke i huset i denne 
uge, haster det så 
kontakt evt. min 
kollega på …. 

 
 Kan man ikke besvare 

en mail da man netop 
står i andre opgaver, 
så svar gerne tilbage, 
at mailen er modtaget 
og der kigges på den 
senere. 
 

 Telefonsvarer, er 
medarbejderen ikke at 
træffe, sæt 
telefonsvarer til og 
indtal besked, 
eventuelt henvis til en 
anden kollega 

 
 Kunne der laves en 

oversigt over 
medarbejdere og deres 
kompetenceområder. 

HB’s indstilling til 
forslaget: HB 
indstiller at 
sekretariatet 
gennemfører 
forslaget. 
 

Forslaget godkendes ved 
håndsoprækning. 
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Så kan henvendelser 
sendes i den rigtige 
retning og ikke bliver 
sendt rundt i flere 
uger, før det lander på 
rette sted. 

 

 Punkt B8:  Forlag fra Kreds 
Sydvestjylland: 
Vedtægtsændringsforslag - 
visuel synliggørelse 
 

 Baggrund: Vi i Kreds 
Sydvest savner 
materiale til 
synliggørelse. 
 

Begrundelse, vi står på messer 
og arrangementer m.m. uden 
nogen form for 
genkendelighed. Det ville være 
en stor hjælp, ikke mindst for 
vores medlemmer, eller de 
folk der opsøger os bare skulle 
kigge efter logoet. Dette ud fra 
at vi autister også tænker 
visuelt ville det være et oplagt 
værktøj. 
Det undrer os, at vi i 
foreningen selv skal stå med 
den opgave og udgift. At vi skal 
købe en T-shirt fra foreningen 
til at lave foreningens arbejde. 
Kunne Landsforeningen ikke 
sponsorere det? Eller til 
indkøbspris? Rart hvis vi 
havde noget som var standard 
for hele landet, så ikke alle 
skal opfinde den dybe 
tallerken og have mange 
udgifter på det. 
 

HB’s indstilling til 
forslaget: HB 
indstiller at 
sekretariatet 
arbejder på en 
løsning, men mener, 
at kredsene skal selv 
betale. 
 

 Forslaget inkl. præcisering fra HB 
vedtaget ved håndsoprækning 

 
.1. stemme var imod 

 
Kreds Sydvestjylland - Marija 
Jacobsen uddyber forslaget.  
 
Svar fra HB – Brian Andersen: 
Det er ikke en vedtægtsændring. 
 
Kreds Nordsjælland – Susanne 
Ottosen: Er det både tøj, flag osv. 
 
Svar fra kreds Sydvestjylland - Marija 
Jacobsen: Det er alle slags. 
 
Kreds Østjylland – Marianne Banner:  
Vi laver selv vores materialet, det 
fungere fint. 

 Punkt B9:  Forslag fra Kreds 
Sydvestjylland: Kurser og 
hjælp til lokalt 
bestyrelsesarbejde 
 

 Baggrund: En konkret 
beskrivelse af hvad 
vores opgaver er, hvad 

HB’s indstilling til 
forslaget: 
Sekretariatet 
indstiller til at 
forslaget tages med i 
det HB udvalg som 
foreslås nedsat til at 

Forslaget vedtages med HB's 
præcisering, ved håndsoprækning. 
 
Kreds Kbh/Frb bemærkning til 
”Sekretariatet indstiller”, det er en fejl,  
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kan vores medlemmer 
forvente af os og 
hvordan kan vi 
bruge/støtte os op af 
landsforeningen. Hvad 
forventer 
landsforeningen af os. 
De fælles mål - godt 
beskrevet - så vi ikke 
arbejder i øst og vest, 
som landsforeningens 
ansatte nogle gange 
gør når man spørger 2 
ansatte det samme 
spørgsmål.  Kunne der 
ikke afholdes kurser 
for kredsforeningerne, 
eller laves en form for 
guide.  
 

Introduktionskursus for nye 
bestyrelsesmedlemmer har vi 
aldrig fået bud om i vores 
kreds. 
Begrundelse: Det kræver ret 
meget erfaring og viden af 
drive en kredsforening, det er 
de færreste der står med 
denne viden. Vi gør det 
frivillig, får ikke løn og er ikke 
altid kompetente til de 
opgaver vi bliver stillet 
overfor, og desværre - når vi 
beder om hjælp fra 
landsforeningen, har der ikke 
været hjælp at hente. Er de 
ambitioner vi har i vores kreds 
for høje??? 
Hvad er kredsforenings 
opgaver, skal vi være 
lokalpolitisk engageret, eller 
er det landsforeningens 
opgave? 
 

arbejde med disse 
spørgsmål 
 

Kreds Vestsjælland - Tina Ravn Sølling: 
brug for at få uddybet, hvilket nyt 
udvalg der er tale om.  
 
Svar fra HB – Kathe Johansen  
 
Kreds Vestegnen – Susanne Claudi 
knytter en kommentar. 
 

 Punkt B10:  Forslag fra 
Kreds Fyn: Priser på kurser 
til 
kredsbestyrelsesmedlemme
r 
 

HB’s indstilling til 
forslaget: HB kan 
ikke anbefale 
forslaget, men 
foreslår en årlig 
konference for 

Kreds Fyn – Lilli Jørgensen: Vi 
trækker forsalget, da det 
økonomisk ikke kan lade sig gøre.  
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 Baggrund: Forslag fra 
Kreds Fyn - 
SIKON/Landsforening
en må/skal ikke tjene 
penge på 
kredsbestyrelsesmedle
mmers deltagelse af 
kurser, foredrag og 
konferencer.  

 a) Alle SIKON-
kurser, foredrag og 
konferencer bliver gratis for 
alle 
kredsbestyrelsesmedlemmer  
Hvis ikke ovenstående bliver 
vedtaget, så ønsker vi 
afstemning om de tre 
nedenstående muligheder: 
 b) Hver kreds 
tildeles en gratis “kvote” pr. år. 
Hvis man tilmelder sig 
yderligere, skal der betales 
“kostprisen”, altså den 
 udgift 
SIKON/Landsforeningen har i 
forbindelse med deltagelsen 
 c) 
Kredsbestyrelsesmedlemmer 
kan tilmelde sig SIKON-kurser, 
foredrag og konferencer til 
den kostpris.   
 d) Ved evt. 
egenbetaling skal forplejning 
og overnatning kunne 
fravælges af 
kredsbestyrelserne  
 
Baggrund: Det må være i alles 
interesse, at de frivillige i 
kredsene er opdateret med 
nyeste viden inden for 
området.  
Det må desuden være en fejl, 
at SIKON/Landsforeningen på 
nuværende tidspunkt tjener 
penge på deres frivillige, som 
gør et kæmpe arbejde for 
foreningen.  
Vi mener med dette forslag, at 
man vil løfte foreningen og 
fastholde dygtige frivillige, 

kredsbestyrelsesmed
lemmer, med 
oplægsholdere og 
workshops. 
Formandsskabet og 
sekretariatet laver 
et oplæg til form og 
afholdelse på 
repræsentantskabs
mødet. 
 

Bestyrelsesmedlemmer kan 
deltage i SIKON konferencen med 
20 % rabat. 
Formand Heidi Thamestrup 
bekræfter dette. 
 
 
HB – Brian Andersen: Vi forsøger at 
skabe en dag, som opfylder alle 
kredsenes behov og interesser også 
erfaringsudveksling.  
 
Kreds Kbh/Frb – Tine Heerup: Jeg 
forstår ikke svaret fra HB? 
 
Kreds Fyn forslagsstiller – Lilli 
Jørgensen: Vi ønsker den helt ny 
viden og fingeren på pulsen. 
Uforstående overfor hvorfor kredsene 
ikke høre til under SIKON 
konferencen. 
 
Kreds Storkøbenhavn Nord – 
Elisabeth Sandell. Det er to helt 
forskellige forslaget. Vi har brug for at 
vide, hvad der sker på 
autismeområdet.  
 
Svar fra sekretariatschef - Lars 
Grønlund: Økonomien hænger ikke 
sammen, hvis I skal gratis med på 
SIKON. Derfor giver vi et forslag, hvor 
vi laver en konference målrettet jeres 
behov og ønsker. 
  
Dirigenten Poul Erik H. Petersen: 
Forslår at forslaget diskuteres i 
pausen.  
 
Forslaget er sat på pause. HB – Brian 
Andersen og forslagsstiller kreds Fyn 
– Lilli Jørgensen sætter sig sammen i 
pausen og finder ud af, om der kan 
bygges en bro. 
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som ikke bliver honoreret 
økonomisk. 
 

 Punkt B11: Forslag fra 
Kreds Fyn: 
Vedtægtsændring: støtte til 
kredsene 
 

 Baggrund: Forslag fra 
Kreds Fyn - Der skal 
udarbejdes beskrivelse 
af landsforeningens 
forpligtelser til at 
støtte kredsene, og 
dette skal indskrives i 
vedtægterne. 

Der er på nuværende 
tidspunkt intet nedskrevet om, 
hvilken støtte kredsene kan 
forvente af Landsforeningen, 
og vi oplever jævnligt 
forskellige og modsatrettede 
udmeldinger fra 
Landsforeningen med stor 
frustration til følge. 
 

HB’s indstilling til 
forslaget: HB mener 
ikke at 
arbejdsopgaver 
hører til i 
vedtægterne. HB 
nedsætter et udvalg 
som nævnt i punkt 
B9. 
 

Forslaget vedtages med HB's 
præcisering, ved håndsoprækning. 
 
Forslagsstiller Kreds Fyn – siger ok til 
HB´s indstilling. 

 Punkt B12: Forslag fra 
Kreds Fyn: 
Opgavefordelingen mellem 
Landsforeningen og 
kredsene 
 

 Baggrund: Forslag fra 
Kreds Fyn - Der skal 
udarbejdes 
retningslinjer for, 
hvilke opgaver 
Landsforeningen tager 
sig af, og hvilke 
kredsene tager sig af.  

Vi oplever gang på gang 
modsatrettede udmeldinger 
fra Landsforeningen. Senest 
fik vi en henvendelse fra en 
kommune med spørgsmål om 
evt. oprettelse af 
autismespecifikt 
specialskoletilbud. Lars 
Grønlund svarede os, at det er 
et lokalt anliggende og derfor 

HB’s indstilling til 
forslaget: HB 
indstiller at der 
nedsættes en 
arbejdsgruppe der i 
løbet af 2020 kigge 
på hvilke opgaver 
henholdsvis kredse 
og sekretariat 
beskæftiger sig med.  
 

Forslaget vedtages med HB's 
præcisering, ved håndsoprækning. 
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noget, kredsen skulle tage sig 
af, og dagen efter svarede 
Heidi alligevel kommunen og 
tilbød samtidigt at stille op til 
uddybende samtale. 
 

 Punkt B13:  Forslag fra HB: 
Vedtægtsændringsforslag 
vedr. kommuneforeninger 

 Vedtægtsændringsfors
lag vedr. 
konsekvensrettelse 
vedr. diagnoser (§3), 
præcisering af 
medlemsgrundlag 
(§5), bortfald af årlig 
valg af intern eller 
ekstern bogholderi 
(§6), 
Ungdomsorganisation 
(§10) samt ændring i 
forhold til dannelse af 
kommuneforeninger 
(§11) 

 

 §3  
Vedtægtsændring vedtages ved 

håndsoprækning over 27 stemmer. 
2 er imod. 

 
Kreds Kbh/Frb. - Eva Maria Opresnik:  
ønsker at vi skal følge ICD-10. 
 
Svar fra HB - Peter H. K.: Det behøver 
ikke at følge ICD-10 
 
Kreds Kbh/Frb. – Truels Term: Er det 
muligt, at vi kan tage det op næste år?  
 
Svar fra HB – Kathe Johansen: vi kan 
godt gøre det nu. 
 
Kreds Kbh/Frb. - Tine Heerup: det 
skal være enslydende alle steder. 

 
§5 

Forslaget vedtages ved 
håndsoprækning. 

 
§6 

Forslaget vedtages ved 
håndsoprækning. 

 
§10 

Forslaget vedtages ved 
håndsoprækning. 

 
§11 

Forslaget vedtages ved 
håndsoprækning. 2 er imod. 5 som 

ikke stemmer. 
 

 
HB – Kathe Johansen: Tilknytter en 
kommentar til forslaget. 
  
Kreds MidtVest – Jane Jensen: Er HB 
den overordnede regelsætter og så 
skal kredsene bare følge med. 



 

17 
 

 
Svar fra HB – Peter K. H. Nielsen: 
Baggrunden er at vi vil præciserer 
reglerne for oprettelse af en 
kommuneforening.   
 
Kreds Kbh/Frb - Tine Heerup: 
Spørgsmål til formuleringen. 
 
Svar fra formand - Heidi Thamestrup: 
Vi har i sekretariatet fået en del 
henvendelser vedr. 
kommuneforeninger bl.a. en gruppe 
forældre, som havde børn på samme 
skole og på baggrund af nogle 
udfordringer der, gerne ville oprette 
en forening og kæmpe for en specifik 
sag. 
 
Kreds Sydvestjylland – Marije 
Jacobsen: Det ville være en fordel, 
hvis en fra kredsens bestyrelse var 
med i kommuneforeningen. 
 
Kreds MidtVest - Jane Jensen: 
Politikerne bliver forvirrede, hvis der 
er flere 
kredsforeninger/kommuneforeninger 
fra samme område i Landsforeningen 
Autisme. 
 
Svar fra HB – Kathe Johansen: Først 
har vi HB -> Kredsen -> 
kommuneforening.  
Kredsen føder kommuneforeningen. 
 
Svar fra HB - Peter K. H. Nielsen: 
Kredsen bestemmer, hvornår der skal 
oprettes en kommuneforening. 
 
Kreds Kbh/Frb. - Tine Heerup: 
Omformulering: ” I kommuner hvor 
mere end 10 medlemmer ønsker at 
oprette en selvstændig 
Kommunalforening med egen 
bestyrelse kan kredsen vælge at 
imødekomme dette. 
Kommunalforeningernes beføjelser 
aftales med kredsen”  
 
HB går ud og snakker 
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Svar fra formand – Heidi Thamestrup: 
Forslaget fastholdes 
 
Kreds Fyn – Lilli Jørgensen: Udtrykker 
bekymring omkring stemningen 
mellem HB og Kredsene. 
 

6. Budget for det kommende år 
og fastsættelse af kontingent 

 Budget og kontingent vedtages ved 
håndsoprækning. 

 
 
Ekstern revisor Kim Pommer 
præsenterer årets regnskabet frem til 
juni 2019 – Halvårsregnskab/Balance 
er udsendt. 
 
Sekretariatschef Lars Grønlund 
gennemgå budgettet.  
 
Der foreslås uændret kontingent.  
 
Kreds Sydvestjylland – Marije 
Jacobsen:  Fonde – 2 ansættelser – 
hvad vil de tjene ind udover deres løn. 
 
Kreds Fyn – Lilli Jørgensen: 
Medlemskontingent - kritik af prisen. 
Hvorfor ingen rabat ved 
parmedlemskab. HB skal arbejde på 
en rabat. 
 
Svar kreds Kbh/Frb - Tine Heerup: 
Det handler om økonomi.  
 
Kreds Storkøbenhavn Nord – 
Elisabeth Sandell: Hvad koster 
ungdomsforeningen? 
 
Svar fra sekretariatschef - Lars 
Grønlund: Ungdomsforeningen får 
midler fra Dansk Ungdoms fællesråd 
og har søgt tilskud fra Roskilde 
Festival fonden. For at få disse midler 
skal Ungdomsforeningen være en 
selvstændig organisation med egne 
vedtægter og økonomi. Vi hjælper 
dem i gang men derefter er 
kontingent og økonomi op til 
Ungdomsforeningen selv. Da der er 
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tale om en selvstændig forening er det 
op til hver enkelt medlem om de 
ønsker medlemskab af både 
Ungdomsforeningen og 
Landsforeningen Autisme ligesom det 
er op til kredsene at evt. etablere 
samarbejde med ungdomsforeningens 
lokale bestyrelser. 
 
Kreds Storkøbenhavn Nord – Rigmor 
Lond: Hvad er bisidder puljen og den 
strategiske pulje. 
 
Svar fra HB - Kathe Johansen: Der er 
kr. 50.000,00 i hver pulje, som 
kredsene kan søge om. Bisidder pulje: 
Udgifter til bisidning f.eks. kørsel. 
Strategiske pulje: Aktiviteter hvor der 
kan indsendes budget mm.  
 
Kreds Nordsjælland – Susanne S. 
Ottosen: Børn- og ungemedlemskab 
vs ungdomsforening 
 
Svar fra sekretariatschef – Lars 
Grønlund: Ungdomsforeningen er 
selvstyrende også i forhold til 
kontingentpris. 
 
Svar fra formand - Heidi Thamestrup: 
Børn- og ungemedlemskab (BUM) er 
et bladabonnement. 
 
Kreds Grønland – Nanette H. Arboe:   
Børne- og ungemedlemskab skal 
hedde et abonnement og ikke 
medlemskab.  
 
Svar fra sekretariatschef – Lars 
Grønlund: Det ser vi på i sekretariatet.  
  

7. Valg af hovedbestyrelse; der 
vælges 5 repræsentanter for 
2 år og 2 suppleanter   
       (heraf 1 valgt for 1 år.)                
       Sammensætningen af 
hovedbestyrelsen skal være 
således, at der som minimum 
i bestyrelsen er 3   
       repræsentanter, der har 

HB:  
• Karin Øgir 

(opstillet af 
Kreds 
Østjylland)  

• David 
Facius 
(opstillet af 
Autisme- og 

Valgt til HB 2 år 
 

Kathe Johansen 

Bernd Weibeck  

Dorthe S. Jensen  

Karin Øgir  

Tinja Vandmose 
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bopæl øst for Storebælt, og 3 
repræsentanter, der har 
bopæl vest for  
       Storebælt. 
  
 
 

Aspergerfor
eningen)  

• Bernd 
Weibeck  

• Dorte 
Schandorph 
Jensen  

• Kathe 
Johansen  

• Tinja 
Vandmose 
(opstillet af 
Kreds 
København/
Frederiksbe
rg)  

• Kirstin 
Eliasen 
(opstillet af 
Kreds Fyn)  

• Jeanet 
Hansen  

Suppleant: 
• Jeanet 

Hansen  
Interne revisorer: 

• Michael 
Jensen 

• Jacob 
Bardino 

Ekstern revisor: 
• Kim Larsen, 

Beierholm 
Revision 

Bogholderi: 
• Vi 

fastholder 
intern 
bogholderi. 

Der indstilles til 
uændret 
kontingent. 
 

HB suppleant 

 

David Facius 2 år 

Kirstin Eliasen 1 år 

 
Præsentation af opstillere. 
 
Der stemmes om pladserne i HB:  
Kathe Johansen: 41 stemmer  
Bernd Wiebeck: 36 stemmer  
Dorthe S. Jensen: 35 stemmer 
Karin Øgir: 29 stemmer 
David Facius: 25 stemmer 
Tinja Vandmose: 25 stemmer 
 

 
Der er omvalg om plads nr. 5 i HB.  
 
Formand Heidi Thamestrup knytter 
en kommentar til suppleant posten: 
Suppleant posten er lige så værdig 
som HB posten – så Heidi opfordre til 
at man går ind som suppleant, hvis 
man ikke kommer med i HB som 
bestyrelsesmedlem. 
 
David Facius: 21 stemmer 
Tinja Vandmose: 23 stemmer 
 
Tinja bliver valgt til HB 
 
 
 
 
Der stemmes om pladserne som 
suppleanter  
 
David Facius: 40 stemmer 
Valgt for 2 år 
Kirstin Eliasen: 33 stemmer 
Valgt for 1 år 
Jeanet Hansen: 9 stemmer 

8 Valg af 2 interne revisorer  Jacob Bardino 
Michael Jensen 

9 Valg af ekstern 
statsautoriset revisor 

Landsformand: 
• Heidi 

Thamestrup 

Beierholm 
Kim Larsen 

10 . Valg af bogholderi- og 
regnskabsfunktion 

a.   Efter indstilling 
fra foreningens 

Forslaget er vedtaget ved 
håndsoprækning. 
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statsautoriserede 
revisor antages 
intern eller ekstern 
bistand til 
bogholderi og 
regnskabsfunktione
n. Personen, der 
varetager 
funktionen, 
forelægger løbende 
budget- og 
regnskabstal for 
Hovedbestyrelsen 
samt deltager i 
repræsentantskabs
mødet.’ 

11 Eventuelt  Kreds Storkøbenhavn Nord – Rigmor 
Lond: Må alle kredsmedlemmer 
deltage i de underudvalg, som 
hovedbestyrelsen har. 
 
Svar fra formand – Heidi Thamestrup: 
Det bliver sendt ud i tirsdagsposten, 
hvordan og hvornår i forhold til 
kunne deltage i underudvalgene. 
 
Kreds Sydvestjylland – Marije 
Jacobsen: 
Vi kunne godt tænke os, at der kunne 
oprettes en videnbank på nettet, som 
alle kredsene kan bruge og dele 
erfaringer i. 
 
Svar fra HB – Brian Andersen: Der 
blev oprettet Teams i 2018. Alle 
formænd skal sende alle 
bestyrelsesmedlemmers mails og 
navn til Brian, så kan han oprette 
dem. 
 
Kreds Kbh/Frb. – Tinja Vandmose: 
Videoer og podcast – send tilbud forbi 
Tinja, da hun har stor erfaring med at 
indhente tilbud på det område og hun 
kan se, at dem vi har fået er meget 
dyre. 
 
Kreds Østjylland - Kristina Kristensen 
Tak fordi, at i har haft tillid til mig i 



22 

hovedbestyrelsen. Måske vi ses igen 
om nogle år. 

Heidi siger tak og farvel. 
Alle i HB skal have taget billede. 

Tak til Kristina Kristensen og Peter 
Jensen for at have været HB 
medlemmer og det arbejde de har 
gjort for Landsforeningen Autisme. 

Alle må tage en kop med logo med 
hjem. 

____________________________________       ____________________________________ 

Dirigent        Landsformand 




