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Mødedato 5. november 2021 

Dagsordenpunkt 
1 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling Valg af referent  
Godkendelse af dagsorden  
 

Bilag  

Referat Jannie Kummerfeldt Kornerup skriver referat efter zoom optagelsen, KE rev. maj 

2021 

Heidi, der er ordstyrer, oplyser, der kun er to punkt på dagsordenen: 

repræsentantskabsmødet og evt. 

Dagsordenpunkt 
2 

Repræsentantskabsmøde 

Sagsfremstilling Der skal fastsættes en dato for afslutning af repræsentantskabsmøde 

Bilag  

Referat En række problemstillinger vedr. såvel det afbrudte repræsentantskabsmøde som 
fortsættelsen heraf drøftes: 
Hvem er formand nu? 
Hvornår tiltræder en nyvalgt formand? 
Skal referatet fra det afbrudte repræsentantskabsmøde vedlægges indkaldelsen til 
fortsættelsen? 
Fastsættelse af en ny mødedato? 
Skal mødet afholdes fysisk, eller kan det holdes online? 
Lars vil også have nogle spørgsmål vedr. habilitet med til advokaten 
Der arbejdes med en plan A (21.11.2020) og plan B (05.12.2020) og afventes svar på 
spørgsmål, som Lars sender til advokaten 

 
Beslutning Lars sender de formulerede spørgsmål, der skal sendes til advokat Bruno Månsson, 

til HB i morgen formiddag, hvorefter HB har frist til kl. 14 til at 
kommentere/supplere, og spørgsmålene sendes herefter til advokaten i morgen 
eftermiddag. 

Dagsordenpunkt 
3 

Eventuelt 

Sagsfremstilling Henvendelse fra Autisme Ungdom 
Henvendelser om afholdelse af repræsentantskabsmødet 



 

Heidis løn 
 

Bilag Brev fra Autisme Ungdom 
 

Referat Der orienteres om et brev fra Autisme Ungdom samt flere henvendelser om 
repræsentantskabsmødet 
 
Der drøftes, om alt det på Facebook vedr. formandsvalget skal blive stående? Heidi 
oplyser, at man ikke plejer at slette, hvad medlemmerne skriver. Kathe supplerer, at 
det er den historik, der er – både de kønne og mindre kønne ting. Der kan læres af 
det for eftertiden.  
 
Kathe spørger til Heidis løn og vederlag i fratrædelsen. 
Det oplyses mundtligt, at Heidi er ansat efter funktionærloven og får løn - ikke 
vederlag - for sin ansættelse som redaktør. Heidis løn er kr. 56.000,- plus pension og 
feriepenge og hun har 5 måneders løn ved fratrædelse. 
Denne oplysning er ny for mange HB medlemmer. 

Beslutning Beslutning: Da der er flere henvendelser om repræsentantskabsmødet, tager den 
nye HB punktet op om forløbet af repræsentantskabsmødet og giver svar til hver 
enkelt. Autisme Ungdom skal have følgende korte svar nu: Kritikpunkter tages op på 
et HB møde af den kommende HB, og derefter kan Autisme Ungdom forvente et 
længere svar. 

 


