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Hovedbestyrelsesmøde den 29. august 2021 

REFERAT ÅBNE PUNKTER 
 
Til stede på mødet: Kathe Bjerggaard Johansen (formand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Tinja 
Vandmose (næstformand), David Facius, Simon Felskov, Tomas Schilling Nielsen, Susanne Christensen, Tina Ravn 
Sølling, Flemming Rasmussen, Marije Jacobsen, Jane Jensen (deltog online.) Suppleanterne Jane Jensen og Marije 
Jacobsen deltog på mødet med stemmeret grundet de to afbud. Desuden deltog sekretariatschef Torben Dan 
Pedersen. 
Afbud: Felix Munch, Kirstin Eliasen. 
 
Der var derudover 8 medlemmer, der fulgte mødet online. 

 
Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 

deadline 
1 Valg af mødeleder Dorte Schandorph Jensen blev valgt frem for formanden 

med den begrundelse, at formanden således bedre kan 
fokusere på indholdet af mødets debatter. 

 

2 Valg af referent Torben Dan Pedersen blev valgt.  

3 Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

4 Habilitet  Der var ingen udfordringer med habilitet i forhold til 
mødets dagsorden. 

 

5 Mundtlig orientering 
fra formanden 

Formand Kathe Johansen orienterede om følgende 
mødeaktiviteter de senest tre måneder: 
 

• Møde i Ejendomsfondens bestyrelse. Der er 
møder ca. 3-4 gange årligt. 

• Deltaget i kreds Nordjyllands generalforsamling 
i juni. 

• Deltaget i KL’s Social- og sundhedspolitiske 
Forum i Aalborg i juni. Autisme spillede en stor 
rolle på mødet. 

• Deltaget i dialogmøde mellem DH og KL.  

• Deltaget i møde med Retssikkerhedsalliancen. 
Møderækken er sat på pause lige nu, mens der 
skal skrives et nyt kommissorium. 

• Været i Vigsø for at forberede ferieopholdene. 

• Holdt et oplæg om autisme og alderdom. 

• Deltaget i kredsseminaret i juni måned. 

• Deltaget i arbejdet i arbejdsgruppen for det 
specialiserede område. Der arbejdes på en 
konklusion, der kommer senere. 

• Deltaget i møde i Silkeborg om bosteder. 

• Deltaget i arbejdsgruppe om retspsykiatrien. 

• Været til demonstration på Chr.borg Slotsplads 
og holdt tale. 

• Været på Ferieophold sammen med familierne i 
både Vigsø og Landal (Middelfart.) 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

• Besøgt Kreds Bornholm (Tomas og Karina.) 
Planlagt besøg i alle andre kredse her i 
efteråret. 

 
Spørgsmål: Kan der komme skriftlige opdateringer på 
formanden arbejde med hyppigere mellemrum? 
Svar: HB er umiddelbart tilfredse med den mundtlige 
opdatering, da HB mødes ca. en gang månedligt og 
derfor bliver hyppigt opdateret. 
 
Spørgsmål: Hvordan går det Ny Højtoft projektet om 
etablering af nye bosteder? 
Svar: Lejre Kommune har godkendt lokalplanen. Vi 
arbejder med at hjælpe/rådgive alle de steder, hvor der 
er planer om lignende projekter som i Lejre.  
 
Man kan gå ind på 
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/inde
x og finde Social- og Ældreministeriets oversigt over 
sociale tilbud og plejefamilier – de har det samlede 
overblik. 
 

6 Halvårsregnskab og 
likviditetsbudget  

Landsforeningen går ud af første halvår med et 
underskud på lige godt 1,8 mio. kr. Det negative resultat 
skyldes især, at ULHAN-midlerne først kommer til 
udbetaling i Q3. Samlet set ser resultatet for 2021 ud til 
at lande i nærheden af det budgetterede resultat. 
 
Likviditetsbudgettet er fortsat presset og især oktober 
måned ser ud til at belaste likviditeten. Der arbejdet på 
at få udbetalt et a conto-beløb fra Arbejdsmarkedets 
Feriefond samt fremskynde færdiggørelsen af 
Podcastprojektet og dermed hente fondsbevillingen i år 
frem for næste år. SIKON går bedre end ventet og der er 
kommet knapt 200 deltagere alene de sidste tre 
måneder. Konferencen er meget tæt på udsolgt med 
knapt 700 betalende deltagere. 
 
Spørgsmål: Hvad tjener LA på at afholde konferencen? 
Svar: Til næste år budgetterer vi med et nettoprovenu 
på 750.000 kr. fra konferencen. Det svarer i runde tal til 
1000 kr. pr. deltager samt indtægter fra konferencens 
udstillere. 

OK 
 
 
 
 
 
OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK 

7 Status på 
Arbejdsgrupperne 

Det udsendte bilag med oversigt over arbejdsgrupperne 
blev gennemgået. Kommentarer er noteret ud for de 
grupper, hvor der var bemærkninger. 
 
Vedtægtsudvalget 

 
 
 
 
 
 

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Der kommer en advokat med ind over nu for at sikre 
kvaliteten. Der fremsættes forslag til 
repræsentantskabsmødet med henblik på at vores 
vedtægter bredt set er ens i alle kredse. Det er især 
valget af repræsentanter, der er lidt forskelligt fra kreds 
til kreds. 
 
Spørgsmål: Ser HB udvalgets forslag INDEN deadline for 
aflevering af forslag til repræsentantskabsmødet? 
Svar: Vedtægtsudvalget er nedsat direkte af 
repræsentantskabsmødet, så der er ikke nogen formel 
grund til at HB skal se forslagene inden deadline.   
SFV: Vedtægtsudvalget blev nedsat af HB ikke 
repræsentantskabet 
 
Forslag: Kan Vedtægtsudvalget have deres forslag til 
lovændringer klar den 14. september? Så kan HB 
afholde et ekstraordinært møde den 15. september 
(online) og gennemgå gruppens forslag? 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Spørgsmål: Kan vi spare på advokatomkostningerne og 
blot selv formulere og fremsætte forslagene til 
repræsentantskabsmødet? 
Svar: Nej. Forslagene skal forbi en advokat, da 
lovforslagene skal matche en forening for LA, der bygger 
på frivillige. 
 
GDPR-gruppen 
Gruppen er meget tæt på at afslutte arbejdet, iflg. 
Planen skal det være afsluttet inden udgangen af Q3. 
 
Spørgsmål: Er der et GDPR-issue når vi streamer fra 
vores repræsentantskabsmøde. 
Svar: Nej. Vi gør tydeligt opmærksom på det i alle vores 
materialer. Desuden vil kameraerne være slukkede 
under de afstemninger, der ikke er hemmelige. Som led 
i vores GDPR-politik bliver der indarbejdet tydelige 
retningslinjer for afvikling af vores møder.  
 
Økonomiudvalget 
Gruppen skal prioriteres og startes op nu. HB har siden 
foråret haft ugentlige møder for at følge økonomien og 
har på den måde fungeret som et økonomiudvalg. Nu er 
tiden inden til at etablere gruppen/udvalget. 
 
Gruppen nedsættes med Susanne, Dorte og Torben., 
Torben er tovholder.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Torben indkalder til 
ekstra HB-møde 
den 15.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben indkalder 
inden rep.mødet  
 
 
 
 
 
 



   

4 
 

Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Bisiddergruppen 
Der er netop gennemført et kursus (online) hvor 40 
bisiddere var tilmeldt. Tilbuddet er meget efterspurgt 
og er et område, hvor kredsene og LA virkelig kan gøre 
en forskel.  
Spørgsmål: Kan det få konsekvenser for en bisidder, hvis 
man dummer sig på et møde og siger noget forkert? 
Svar: Nej. Man er frivillig og neutral. Man kan ikke 
holdes ansvarlig.  
 
Forslag: Kan der fremstilles navneskilte, hvor der står, at 
man er bisidder og kommer fra Landsforeningen 
Autisme? Det vil skabe yderligere respekt og autoritet 
omkring rollen hos modparten. Desuden: Kan vi udvikle 
et diplom til deltagerne? 
Forslaget blev vedtaget. 
Forslag: Kan der gennemføres en undersøgelse blandt 
kredsene, så vi får overblik over, hvor mange 
bisiddersager, der samlet er i hver kreds og samlet samt 
hvilke omkostninger kredsene har med 
bisidderordningen. 
Forslaget blev vedtaget.  
 
Autisme+ gruppen 
Der har ikke været afholdt møder, da man afventer 
initiativ fra tovholderen. Gruppen er utrolig vigtig. 
Derfor skal det undersøges, om en fra sekretariatet kan 
være tovholder på gruppens arbejde. Generelt fungerer 
arbejdsgrupperne bedst, når det er en fra sekretariatet, 
der er tovholder.  
 
Inklusionskampagne-gruppen 
Der er netop i den forgangne uge udsendt en række 
materialer til kredsene, der bygger på den 
undersøgelse, vi selv har gennemført.  
HB udtrykte stor glæde og tilfredshed med arbejdet og 
den måde, hvorpå det var gjort klar til brug til kredsene.  
 
Pjeceudvalget 
Udvalget er på stand-by indtil vi igen kan afsætte penge 
til at udvikle de nødvendige pjecer. Undervejs har 
pjeceudvalgets eksterne medlemmer kommenteret på 
teksten til de nye retningslinjer på Facebook, således at 
de fremtræder væsentlige mere autisme-venlige. Det 
har været en kæmpe hjælp. Udvalget skal i gang, når vi 
igen kan se, at der er økonomi og kræfter til at se på 
vores pjecer. 

 
 
OK. 
 
 
 
 
 
 
 
Torben. Inden 
rep.mødet. 
 
 
 
 
Gruppen 
gennemfører selv 
undersøgelsen. 
Resultat klar inden 
rep. Mødet. 
 
 
 
Torben undersøger, 
om der er 
ressourcer i 
sekretariatet. Tages 
op på HB-møde 
19.9. 
 
 
OK 
 
 
 
 
 
 
Torben. Ultimo 
2021. 
 

8 Status på 
Arbejdsplanen 

Arbejdsplanen – som er godkendt af HB på møde primo 
2021 – blev gennemgået punkt for punkt. I referatet 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

herunder refererer nummereringen til opstillingen i 
bilaget til HB-mødet. 
 

1. Frivilllighedsstrategi. Det kører. 
2. Medlemsinddragende kampagner. Det er HB’s 

klare indtryk, at medlemmerne oplever langt 
mere inddragelse end tidligere. 
Arbejdsgrupperne er bl.a. udtryk for en øget 
inddragelse. 

3. Medlemmer skal modtages bedre. Det bliver en 
af de store opgaver for foreningens nye 
markedschef. 

4. Autisme+ Univers. Det er også en 
arbejdsgruppe. Det er vedtaget, at der skal 
gang i gruppen.  

5. Nyt Autismeblad. Sat på hold indtil slutningen 
af 2021, da bladet ikke udkommer i øjeblikket 
på grund af økonomien.  

6. Retshjælp og lokal bisidderordning. Kører. Der 
har netop været afholdt kursus for bisiddere. Vi 
har beskrevet og søgt midler til et 
retshjælpsprojekt. Vi får besked i september 
måned om pengene er bevilget.  

7. Kredsenes arbejde skal understøttes bedre. Vi 
er i gang på flere forskellige områder, bl.a. 
rejser Kathe rundt og besøger alle kredse, der 
er afviklet kredsseminar her i 2021 og 
seminaret gentages i 2022.  

8. Politiske prioriteringer 2021. Opgaven bør være 
gul, da vi er i gang med flere forskellige 
indsatser: retssikkerhed, Børnene først (begge 
sammen med DH samt nu inklusion og kritik af 
regeringens finanslovforslag.  

9. Genetablering af samarbejdet omkring 
udviklingen af Den Nationale Autisme Plan. 
Ingen aktivitet. 

10. Solsikke-Snoren skal udbedres. Vi bestiller 1000 
Solsikkesnore og distribuerer til kredsene. Det 
koster 15.000 kr.  

11. Presse KL og kommunerne til at udarbejde 
evalueringer af borgernes oplevelse af den 
kommunale service. Vi arbejder på at udvikle et 
Danmarkskort, hvor det tydeligt fremgår, hvor 
mange penge hver kommune vil spare på vores 
område i det kommende år. Skal fungere som 
led i vores valgkampagne senere på året. 

12. Udarbejde modeller for fordeling af midler til 
kredsene, så mindre kredse hjælpes bedre. Vi 
er ikke kommet videre. 

 
 
 
OK. 
OK. 
 
 
 
 
Indarbejdes i 
jobbeskrivelsen.  
 
OK. 
 
 
Torben, Tages op 
ultimo 2021. 
 
 
 
OK. 
 
 
OK. Tages op på HB-
seminar i 
november. 
 
 
OK. Kathe 
orienterer løbende. 
 
 
 
Afventer indtil 
videre. 
 
Torben. Inden 
rep.mødet. 
 
 
 
 
Kathe. ASAP. 
 
 
 
Nedsætte 
arbejdsgruppe? 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

13. Udarbejde pjece til Jobcentre om ansættelse af 
personer med autisme. Vi er ikke kommet 
videre – der mangler penge og personale til 
arbejdet.  

14. Kontakt til Red Barnet om samarbejde om 
sociale medier. Der har bl.a. været en fælles 
telefonvagt hos BCU. Kontakten og 
samarbejdet er i gang. 

15. Arbejdet med de tre nye Højtoftbosteder 
fortsættes. Det er i gang. Lejre Kommune har 
godkendt lokalplan for opførelsen af et nyt 
bosted. Vi er i uforpligtende dialog med et par 
kommuner mere. 

16. HB’s møder skal faciliteres bedre – mere 
planlægning i sekretariatet. Dette møde er 
udtryk for, at vi er i gang med at implementere 
løsninger.  

17. Sekretariatet skal understøtte flere af HB’s 
arbejdsgrupper. Vi er i gang. Flere kommer til.  

18. Sekr.chef skal sikre at indkaldelser, bilag og 
referater udfærdiges af sekretariatet. Tjek – det 
kører.  

 

Afventer. 
 
 
 
OK. 
 
 
 
OK. Kathe vender 
tilbage, når der er 
nyt. 
 
 
OK. 
 
 
 
OK. 
 
OK. 
 

9 Status på 
beslutninger fra 
repræsentant-
skabsmøder 

Beslutninger fra repræsentantskabsmøder de seneste 3-
4 år blev gennemgået punkt for punkt. I referatet 
herunder refererer nummereringen til opstillingen i 
bilaget til HB-mødet. 
 

1. Undersøgelse vedr. unge og voksne med 
autisme. Der skal oprettes en arbejdsgruppe 
(tovholder: sekretariatet) – vi kan kontakte 
universiteter/prof.højskoler og høre, om emnet 
kan være genstand for fx et 
speciale/kandidatspeciale? Vi kan evt. lægge 
muligheden op på forskerportalen.dk. 

2. Podcastserie. Den er godt i gang. Vi har en 
praktikant i hele dette halvår samt en fire-ugers 
virksomhedspraktikant for at speede arbejdet 
op.   

3. Landsforeningen skal stå for et symposie for 
almenpraktiserende læger om, hvad man skal 
være opmærksom på, når mennesker med 
autisme bliver ældre. Vi har tidligere taget 
kontakt til lægerne, uden held. Vi forsøger igen. 

4. Foreningen udsender et politikpapir f.eks. 4 
gange om året til lokale DH-medlemmer 
udpeget af LA. Der er ikke ressourcer til 
opgaven i øjeblikket. 

 
 
 
 
 
 
Torben. Oplæg til 
sekr. bemanding til 
næste HB-møde. 
 
 
 
OK. 
 
 
 
Kathe/Torben 
kontakter PLO. 
Inden rep.mødet. 
 
 
Tages op på HB-
møde primo 2022. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

5. Der nedsættes et kursusudvalg. Formålet er at 
brede vores aktiviteter ud til flere målgrupper 
og udvikle en større forretningsmæssig 
platform.  

6. Der nedsættes et udvalg der skal kigge på 
økonomi og arbejdsopgaver omkring 
socialrådgivning/juridisk rådgivning til 
medlemmer og kredse. Endvidere skal der 
kigges på fundraising problematikkerne. 
Projektet om retshjælp skal løse 
problematikken. Der er ansat 
fundraiser/markedschef pr. 1.9.  

7. HB udarbejde en formidlingsstrategi. Der har 
ikke været arbejdet med opgaven. Planen er, 
at der ansættes ny kommunikationschef i 
2022. Opgaven ligger naturligt her. 

8. Kursus for alle nye kredsbestyrelsesmedlemmer. 
Er ikke afviklet. Vi ser på, om opgaven kan løses 
i samarbejde med Frivilliggruppen. Eller måske 
findes der tilbud i DH eller på frivillig.dk  

9. Nedsættelse af GDPR-udvalg. 
10. Ambassadører til Landsforeningen Autisme. Vi 

har en enkelt, den tidligere håndboldspiller Lars 
Rasmussen. Der mangler en beskrivelse af 
formål, muligheder, opgaver, forventninger etc. 
Desuden en liste over mulige ambassadører. 

11. Kredskonference d. 16. maj 2020. Konferencen 
blev – grundet corona – udsat til juni 2021. 
Konferencen afvikles igen i 2022. 

12. Udvikle logopakke. Den ligger i Teams. 
13. Aftale med Sport Direct omkring merchandise – 

synlighed. Aftalen er lavet, men den virker 
umiddelbart ikke superattraktiv. Aftalen skal 
gennemses med henblik på fornyelse/ændring.  

14. Introduktionsvideoer til kredsene. De er i proces 
og er på vej i slutningen af 2021 eller 
begyndelsen af 2022. 

15. Samme som nr. 7. 
16. Visualiteket. Det findes på hjemmesiden, men 

er lidt svær at finde. Der skal laves en lille 
kampagne for det. 

17. Deadlines til Autismebladet. Når vi igen kan se, 
at der er penge til at udgive vores medlemsblad, 
kommer der en udgivelsesplan med deadlines 
etc. Der oprettes et Team til at holde styr på 
aftaler etc. omkring bladet.  

18. Formandskabet deltager på Øst-/Vestmøder. HB 
er usikre på, om det fortsat er relevant. Kathe 

Torben/Maria. 
Ultimo 2021. 
OK 
 
Tages op i 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Afventer ny 
kom.chef 
 
 
 
Kirstine.  
 
 
OK. 
 
Torben. Ultimo 
2021. 
 
 
 
OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fie, ultimo 2021. 
 
 
 
Fie, ultimo 
2021/primo 2022. 
 
 
Kathe. Efteråret 
2021. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

tager emnet op under sine møder med 
kredsformændene.  

19. Diverse tilretninger omkring Teams. Alle frivillige 
får autismeforening.dk – mail. Alle får basal 
uddannelse i Teams. Kirstine har skrevet ud om 
kredsenes Teams-kompetencer. I forbindelse 
med overgang til ny leverandør indarbejder vi 
kursus til frivillige i ”pakken.”  

20. Tjeklister på studie, skoler eller job. Ikke sat i 
gang – udsat indtil videre grundet mangel på 
ressourcer, 

21. Tjekliste til forældre - overgang barn/voksen. 
Samme som 20. 

22. Autosvar på mails fra sekretariatet. 
23. Nedsættelse af udvalg der kigger på 

opgavefordelingen mellem sekretariatet, HB og 
kredsene, herunder hvilken støtte man kan 
forvente fra Landsforeningen/sekretariatet. 
Kredsudvalgsgruppen har løst opgaven. 

24. Repræsentantskabet vedtog at der udarbejdes 
pjecer til uddeling ved arrangementer, og når 
kredsene deltager i kommunale aktiviteter. Vi 
har i første omgang udarbejdet hverveflyers, 
som kredsene kan anvende til lokale 
arrangementer.  

25. Der skal udarbejdes en folder til arbejdsgivere 
og jobcentre, om hvad der skal tages særligt 
hensyn til, når man ansætter og samtaler med 
mennesker med autisme. Opgaven er ikke sat i 
gang. Afventer flere ressourcer på sekretariatet.  

26. Repræsentantskabet ønsker at der udarbejdes 
en vejledning til forældre, hvor børn, unge og 
voksne er blevet udredt og de er blevet sendt 
videre med en diagnose men uden hjælp eller 
støtte. Afventer pjeceudvalget.  

27. Foreningen udarbejder et politikpapir vedr. 
boligpolitik for autister. Der er ikke ressourcer til 
opgaven i øjeblikket. Tages op igen senere.  

28. Foreningen arbejder for, at der skabes politisk 
ejerskab i regeringen, folketinget, 
kommunalbestyrelserne og regionerne ift. 
mennesker med autisme og deres behov. F.eks. 
ved at der udarbejdes en national autisme 
handlingsplan 2030. Vi har tidligere udarbejdet 
en ”lilla bog” sammen med Center for Autisme. 
Den kan godt opdateres. Der skal udarbejdes et 
egentligt kommissorium for opgaven.  

 
HB ønsker, at de fremtidige oversigter over de løbende 
arbejdsopgaver samles i ét dokument. Oversigt og 

 
 
Torben, Q2 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK. 
 
OK 
 
 
 
OK. Udsendes Q3, 
2021. 
 
 
 
 
Tages op i Q1, 2022. 
 
 
 
 
Tages op i Q1, 2022. 
 
 
 
 
Drøftes på HB-møde 
i Q1, 2022. 
 
Kathe. Q1, 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben. 
Fremlægges på HB-



   

9 
 

Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

status over Arbejdsgrupperne skal fortsat være samlet i 
et dokument for sig.   
 

møde den 19.9. 
med henblik på 
udsendelse til 
rep.mødet. 

10 Nye 
hvervematerialer til 
kredsene 

HB er tilfredse med, at der nu er udviklet noget 
materiale til at støtte kredsene i deres arbejde med at 
rekruttere medlemmer til foreningen. Der var følgende 
kommentarer til oplægget: 

• Sætningen ”… samme muligheder som alle 
andre” skal ændres, da autister ikke har samme 
muligheder som alle andre. Det skal i stedet 
hedde noget i retning af: ”Retten til et 
ordentligt/værdigt liv.”  

• Hjemmesideadressen skal med. 

• Logoet skal stå tydeligere. 

• ”Vi kæmper sammen med dig” bliver for 
aktivistisk. Det skal i retning af ”Vi står sammen 
med dig.” 

 
 
 
 
Torben/Gitte 
tilretter. Sendes ud i 
september. 
 
 
 
 
 

11 Oplevelsespuljen HB glæder sig over, at 13 kredse har budt ind med 
aktiviteter, der finansieres gennem oplevelsespuljen. 
Der var kritik af den korte deadline, men den skyldes 
desværre de vilkår, der var knyttet til puljen – vi har ikke 
haft indflydelse på deadline. 
 
Der var kritik af sekretariatets kommunikation om 
puljen, idet den efterlod usikkerhed om, hvorvidt 
pengene var udbetalt på et tidligere tidspunkt. Kritikken 
er taget til efterretning og understreger vigtigheden af 
et intensiveret  fokus på meget præcis og detaljeret 
kommunikation.  

 
 
 
 
 
 
Torben 

12 Vedtægts-ændringer HB er enige i at samle alle input/forslag fra kredsene til 
vedtægtsændringer under ét. HB understreger, at det er 
vigtigt, at valget af repræsentanter til 
repræsentantskabsmødet skal ske efter samme 
regelsæt i alle kredse.  
Udvalget samler forslag til repræsentantskabsmødet i ét 
dokument og gøre klar til HB, som vil have mulighed for 
at gennemse og drøfte forslagene inden deadline for 
aflevering af forslag til repræsentantskabsmødet.  

Vedtægtsudvalget. 
Deadline 14.9. 
 
 
 
Torben indkalder til 
HB-møde den 15.9. 

13 Repræsentant-
skabsmøde 

Det fremsendte oplæg blev drøftet og HB kom med 
følgende kommentarer: 

• Tilmelding: Det skal være muligt at skrive, om 
man har særlige behov i forbindelse med 
deltagelsen. 

• Underholdning lørdag aften: ideen er godkendt 
under forudsætning af, at vi kan finde en 
sponsor. 

• Streaming fra mødet: Tilbuddet er godkendt. 

 
 
Torben 
 
 
Kathe – OK! 
 
 
Torben 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

• Skabelon til opstilling af kandidater: HB ønsker, 
at den skal være mere simpel og let at gå til.  

• Dirigent: HB indstiller advokat Benny 
Collenburg som dirigent. Han har mange års 
erfaring som dirigent for netop foreninger som 
vores.  

• Hvem genopstiller fra HB?: Seks HB-
medlemmer er på valg ved dette års 
repræsentantskabsmøde (David, Tomas, Tina, 
Dorte, Kirstin og Marije.) de er alle villige til 
genvalg.  

Torben 

14 Budget 2022 HB havde følgende kommentarer til denne første 
udgave af det budget, der skal fremlægges til 
repræsentantskabsmødet: 

• Medlemsindtægter: Bør øges i forventningen 
om, at det lykkes at skaffe flere medlemmer til 
foreningen. 

• Fondsindtægter bør øges i konsekvens af 
ansættelsen af en markedschef. 

 
 

 
 
 
Torben. Drøftes 
med henblik på HB’s 
godkendelse den 
19.9. 

15 Plan for HB-møder 
for 2021-22 

Oplægget med fire almindelige, fysiske møder, et 12-12 
seminar og derudover syv online-møder blev vedtaget 
med 10 stemmer for og en stemme imod med 
argumentet, at det er for mange møder. 
Der afvikles HB-seminar den 20.-21. november. Der skal 
reserveres et sted, gerne centralt i landet.  

 
 
 
 
Torben. 19.9. 

16 60-års jubilæum 
14.9. 2022 

Formanden orienterede om, at der kommer et 
(annoncefinansieret) jubilæumsskrift til september 
2022. Arbejdet udføres af et eksternt bureau uden 
omkostninger for LA. 
 
Autisme-Aspergerforeningen har også jubilæum (20 år) i 
2022. David foreslog, at vi slog de to fejringer sammen 
til et fælles arrangement den 14.9. 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arrangere 
jubilæet. Gruppen består af:  Tinja, David, Jimmy 
Hansen (Autisme-Aspergerforeningen), Dorte samt 
Marie og Torben fra sekretariatet. Der er afsat penge i 
budgettet for 2022 til jubilæet. 
 
Der var enighed om at forsøge, om det er muligt at 
sætte autismen på ”landkortet” i forbindelse med 
jubilæet. Fx en kortlægning af autismens historie i 
Danmark, status over autismens vilkår i Danmark eller 
lignende. Arbejdsgruppen kommer med et oplæg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben indkalder. 
 
 
 
 
 
Oplæg til HB-
seminaret den 20.-
21.11. 

17 Godkendelse af 
Kredsudvalgs-

Oplægget blev drøftet med følgende kommentarer: Simon sender 
forslag til nye 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

gruppens oplæg til 
repræsentant-
skabsmødet  

• Der er en række formuleringer, som HB ønsker 
anderledes. Det skal derfor drøftes igen på det 
næste HB-møde med henblik på godkendelse.  

formuleringer. 
Deadline 9.9. 
 

18 Godkendelse af 
Frivilligstrategi-
gruppens oplæg til 
repræsentant-
skabsmødet 

Oplægget blev drøftet med følgende kommentarer: 
Medlemsundersøgelsen er godt i gang. Der er kommet 
mere end 800 besvarelser på meget kort tid. Målet er 
10% besvarelser, altså 1200 besvarelser. 
 
Undersøgelsens resultater kan være et godt redskab til 
at knytte Landsforeningen og kredsene bedre sammen. 
 
Opsamlingen fra undersøgelsen ligger klar til rep.mødet. 
 
Spørgsmål: Kan fokusgruppeinterviewene være 
tilgængelige for HB? 
Svar: Tina undersøger med gruppen, om det kan lade sig 
gøre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tina. 19.9. 

19 Godkendelse af nyt 
kommissorium til 
hjemmeside-
arbejdsgruppen 

Indstillingen er godkendt.  

20 Godkendelse af 
køreplan for logo-
arbejdsgruppens 
videre arbejde 

Indstillingen blev drøftet med denne HB-beslutning: 
 
Der skal gennemføres en vejledende undersøgelse 
blandt medlemmerne med henblik på at få en pejling af, 
hvorvidt der er stemning for at gå væk fra 
puslespilsbrikken som visuelt kendetegn. Ved samme 
lejlighed skal vi spørge medlemmerne, om vi skal ændre 
navnet fra Landsforeningen Autisme til noget mere 
mundret som fx Autismeforeningen eller Autisme 
Danmark.  

 
 
Torben. 
Undersøgelsen 
gennemføres, når 
medlemsundersøgel
sen er gennemført 
den 5.9. 
Resultatet skal være 
klart til HB-mødet 
den 19.9.  

21 Leje af værelse til HB-
medlemmer til møder 
i Kbh 

Indstillingen er godkendt.  

22 Deltagelse i Aarhus-
konferencen den 1.-2. 
oktober 

David Facius deltager.  Kathe sørger for 
tilmelding. 

23 Eventuelt, opsamling 
og afslutning på den 
åbne del af mødet 

SIKON-konferencen:  
Der er brug for ekstra hjælp til at være konference-
guides. Følgende HB-medlemmer har mulighed for at 
deltage: 

• Tomas: Søndag – tirsdag. 

• Dorte: Søndag – tirsdag.  

• Susanne: Søndag – tirsdag. 

• Tinja: Søndag – mandag. 

• Jane: Søndag – tirsdag. 

• Marije: Mandag – tirsdag.  
 

 
 
 
Maria sørger for 
praktisk info, 
reservation af 
overnatning etc. 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

Målgruppeoplæg i forlængelse af Kathes oplæg på 
kredsseminaret i juni:  
HB har brug for en mere detaljeret drøftelse af tankerne 
og mulighederne. 
 
Q&A med de hyppigst stillede spørgsmål: 
Kan vi samle de mest almindelige spørgsmål og svar og 
skrive dem på hjemmesiden – det kan måske tage noget 
af belastningen på telefonen? 
 
 

Kathe giver et 
oplæg på HB-mødet 
den 19.9.  
 
 
Torben/Jannie 
undersøger 
mulighederne og 
vender tilbage 
senest ved 
udgangen af 2021. 

 

 


