
Til Heidi og hovedbestyrelsen for Landsforeningen Autisme 

Som repræsentanter og kredsformænd fra nedenstående kredse ser vi med største alvor på de aktuelle 

konflikter, der foregår i foreningen og den fastlåste situation, som foreningen har befundet sig i siden 

repræsentantskabsmødet 31. oktober. 

Med dette brev ønsker vi at udtrykke vores fulde opbakning til hovedbestyrelsen og dennes virke. 

Samtidig vil vi gerne understrege: 

  1. Vi bakker 100% op om den mail, som Michael Weyand har sendt til formand Heidi 

Thamestrup 24/12, samt punkt 3 på den reviderede dagsordenen som omhandler aflysning af 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

Heraf kan vi også forstå, at der atter er HB møde d. 26/12 og at den fungerende formand, ved denne 

lejlighed har valgt at invitere 3 udvalgte kredse til at deltage. 

Vi stiller os uforstående over for den manglende invitation til de resterende kredse. 

Hvorfor denne partiske selektering igen? Bør en formand ikke fremstå upartisk, eller sende sig selv uden for 

døren pga inhabilitet. 

At man officielt kun inviterer repræsentanter der kun repræsenterer den ene side af en konflikt er uhørt, 

partisk og en formandstitel direkte uværdig. 

På tidligere HB møder, har vi samtidig observeret formanden og sekretariatschefen modarbejde et flertal i 

HB og i ovenstående skrivelse, beskrives den fungerende formands tone som både hård og truende overfor 

HB 

Vi har meget svært ved at se, at den fungerende formands ageren er fremmende for foreningens virke, samt 

for vores i forvejen dalende tillid til hende og sekretariatschefen. 

Vi forventer at der bliver fremsendt en invitation til alle kredse, så alle der har mulighed for det kan deltage 

i mødet. 

2. Samtidig er det yderst afgørende, at hovedbestyrelsen nu får adgang til juridisk rådgivning 

fra en uvildig advokat med speciale indenfor foreningsret, som også vil kunne fungere som dirigent ved det 

kommende repræsentantskabsmøde. 

 

Vi har en klar forventning om, at dette imødekommes så vi hurtigst muligt, kan få styr på de sidste detaljer 

og få afsluttet det ordinære møde. 

Med venlig hilsen, formændene fra:  

Kreds Limfjord 



Kreds Fyn 

Kreds Midt/Vest 

Kreds Storkøbenhavn Nord 

Kreds Trekanten 

Kreds Sydvest 

Kreds Sønderjylland 

Kreds Storstrøm 

Kreds KBH/FRB 

 


