
Landsforeningen Autisme  

Hovedbestyrelsen 

 

Bestyrelsesmøde, dagsorden og referat 

 

Dato 1.  maj 2020 Tid Kl. 17:00 til 18:30 

 

Sted ZOOM 

 

Deltager Formand Heidi Thamestrup, Næstformand Bernd Weibeck, Næstformand 
Brian Andersen, HB medlem Peter K. H. Nielsen,  
HB medlem Kathe Johansen, HB medlem Michael Weyand, HB medlem 
Tomas Schilling Nielsen, HB medlem Dorte Schandorph Jensen, HB medlem 
Karin Øgir, HB medlem Tinja Vandmose, Suppleant David Facius 
Sekretariatschef Lars Grønlund 

 

Afbud Suppleant Kirstin Eliasen, HB medlem Stina Lund 

  

Punkt: 1          

Overskrift Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

Sags- 

fremstilling 

Dagsorden fremsendt den 30. april 2020. 
 

Indstilling Beslutning 

Referat Dagsorden godkendt,  
 

Ansvar HB 

 

Punkt: 2          

Overskrift Økonomi 

Sags- 

fremstilling 

Første udkast til årsregnskab 2019 fremsendt til HB viser et minimalt 
driftsoverskud. Regnskab har ikke været forelagt interne revisorer endnu pga. 
Corona situationen. 

Indstilling Beslutning HB får udsendt endelig regnskab med evt. kommentarer fra 
interne revisorer når dette forelægger.  

Referat HB godkender første udkast til årsregnskab. Spørgsmål fra HB sendes til Lars 

Ansvar Lars Grønlund 

 

 Punkt: 3          



Overskrift SIKON – konferencen, kurser, Autisme i fokus, Malta og ferier  

Sags- 

    fremstilling 

Konferencen er flyttet til oktober for at undgå tab. Alle kurser er flyttet til senere 
afholdelse og Autisme i fokus er ændret til fondsbetalt ferie uden undervisning. 
Malta gennemføres. 

Indstilling Orientering  

Referat Autisme i fokus udskydes til 2021 og der afholdes tre ugers familieferier i Vigsø 
uden undervisning til forældre og arrangementer for børnene (tidligere 
Helsingør) 
 
Malta – der er nok familier til at afholde turen, som bliver til noget, hvis det er 
muligt. 
 
Kursusafdelingen: Kurser er flyttet til maj, men det forventes at de skal flyttes til 
efteråret. 
 
SIKON er flyttet til oktober. Der er kommet flere tilmeldinger til efter flytningen 

      
 
Lars undersøger om lønudgifter i forbindelse med SIKON kan dækkes af 
ministeriets pulje. 
 
Desværre kommer SIKON tæt på Skive konferencen, men det var den eneste 
dato der var ledig hos Odeon. 
 

Ansvar Lars Grønlund 

 

Punkt: 4          

Overskrift 

ZOOM med kredsformænd 

Sagsfrem- 

stilling 

Der indkaldes til kredsformandsmøde via ZOOM hvor aktuelle emner drøftes 
 

Indstilling 

Orientering  

Referat Heidi vil holde Zoom møder med kredsformændene - Der indkaldes i løbet af 
næste uge (4-8. Maj). 
 

Ansvar Heidi Thamestrup 

 

 

Punkt: 5           

Overskrift Sekretariatet 

Sagsfrem- 

stilling 

Vi arbejder fortsat hjemmefra. Der tages stilling til hjemmearbejde fra uge til 
uge på baggrund af myndighedernes udmeldinger. Arbejdsmæssigt har det 
indtil nu fungeret godt – Jannie har fået nye arbejdsopgaver f.eks. koordinering 
med hensyn til Autismebladet og udkast til nye pjecer. Pt. har vi ikke en afløser 



for Fie, arbejdet varetages af Heidi og Lars.  

Indstilling Orientering 

Referat Det fungerer ok med hjemmearbejde 

Ansvar Lars Grønlund 

 

Punkt: 6          

Overskrift Repræsentantskabsmøde 

Sagsfrem- 

stilling 

Der skal udarbejdes scenarier for afholdelse af repræsentantskabsmødet. Kan 
de afholdes som et fysisk møde eller skal vi allerede nu prøve at omlægge til 
et online møde. Hvis vi vælger et onlinemøde vil det også give en besparelse 
på mellem kr. 75.000 – 100.000 

Indstilling Beslutning Sekretariatet opstiller forskellige scenarier til næste HB møde 

Referat Repræsentantskabsmødet ønskes af HB afholdt som et fysisk møde men 
accepterer at det kun afholdes på en dag og måske med henstilling til at 
kredsens reducerer mødeantallet. Alt er afhængig af Covid 19-situationen. 
Sekretariatet laver forskellige scenarier til næste HB-møde. 

Ansvar Lars Grønlund 

 

Punkt: 7          

Overskrift Autisme Ungdom ønsker en fast plads i Hovedbestyrelsen 

Sagsfrem- 

stilling 

Autisme Ungdom har rettet henvendelse til Heidi omkring ønsket om en fast på 
i HB. Autisme Ungdom har i dag mulighed for at deltage i HB møder ved at 
møde op.  

Indstilling Beslutning  

Referat HB mener ikke at der skal gives en plads i bestyrelsen til Autisme Ungdom, 
men vil opfordre dem til, at melde sig ind i foreningen og stille op i 
kredsbestyrelserne. 
 
HB minder om at alle medlemmer kan møde op på HB-møderne, dog uden 
stemmeret men med taleret. 
 
HB vil gerne tage en dialog med Autisme Ungdom, så deres stemme bliver 
hørt. 

Ansvar HB 

 

Punkt: 8 

Overskrift Orientering fra BCU/DNA   

Sagsfrem- 

stilling 

Der er givet skriftlig orientering i Teams 

Indstilling Orientering 



Referat Orienteringen blev godkendt 

Ansvar  

 

 

Punkt: 9 

Overskrift Evt.   

Sagsfrem- 

stilling 

 

Indstilling Drøftelse 

Referat Lars orienterede om Lejre og Højtoft. 
 
Debat om brug af Zoom og Teams – der kommer noget information fra 
sekretariatet 

Ansvar  

 

 

Næste møde  

Sted  
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