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Hovedbestyrelsesmøde den 6. marts 2022.  
Hotel Scandic i Odense 

REFERAT, ÅBNE PUNKTER 
 
Til stede på mødet: Kathe Bjerggaard Johansen (formand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Tinja 
Vandmose (næstformand), Simon Felskov, Susanne Christensen, Tina Ravn Sølling, Kirstin Eliasen (deltog online), 
Marije Jacobsen  samt suppleanterne Vinni Kjærgaard Jørgensen (deltog i mødet med stemmeret på grund af 
afbud blandt HB-medlemmer) og Jane Jensen (medlem af HB under Tomas Schilling Nielsen orlov, der løber frem 
til den 20.5.) 
Afbud: Flemming Rasmussen, Felix Munch. 
Orlov: Tomas Schilling Nielsen. 
Desuden deltog sekretariatschef Torben Dan Pedersen (referent). 
 
Der var derudover 4 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 habilitetsproblematikker i forbindelse med 
den åbne dagsorden.  

 

ORIENTERINGSPUNKTER 

5 Orienteringer fra 
formanden 

Formanden fremhævede blot nogle få indsatser i respekt 
for en presset dagsorden med andre vigtige drøftelser og 
beslutninger. Hun fremhævede: 

 

• Haft et meget konstruktivt og lovende møde med 
beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Han 
fremhævede efterfølgende, at han var blevet 
klogere på de problemstillinger, som autister kan 
opleve, når de skal søge job eller. Ministeren ser 
frem til et konstruktivt samarbejde.  

• Været til møde i Det Centrale Handicapråd. Der 
er adgang til en række meget interessante data. 
Kan vi anvende dette til vores generelle 
dataindsamlingsprojekt? Simon og Torben 
inddrager denne mulighed i det generelle 
projekt.  

• Jane Jensen indtræder i HB under Tomas 
Schilling Nielsens orlov, der løber til den 20.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben 

6 Orienteringer fra 
sekretariatschefen 

• Vi har fået et attraktivt tilbud på kvalitetstøj til HB. 
Det blev besluttet, at tilbuddet skal sendes til 
kredsene, så de får mulighed for at bestille i 
samme omgang. Der udsendes bestillingsliste. 

 
 
 
Sekretariatet. ASAP 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

• Årsregnskabet er under udarbejdelse og følger 
planen. Dvs. fremlæggelse på HB-mødet den 6. 
april.  

• I samarbejde med Boostly arbejder vi på et 
medlemsmagasin på 104 sider, der udkommer i 
forbindelse med SIKON konferencen. Magasinet 
udkommer elektronisk til samtlige medlemmer. 
Derudover trykkes der 1.500 eksemplarer til 
uddeling på SIKON og i andre sammenhænge. Der 
er solgt så mange annoncer til magasinet, at der 
også udkommer et jubilæumsmagasin i 
forbindelse med 60-års jubilæet den 16. 
september. Vi arbejder på at finde økonomi til at 
det kan trykkes og distribueres til samtlige 
medlemmer som et fysisk magasin. 

• Fremover vil vi indarbejde ”Plads til os alle” som 
integreret del af vores visuelle identitet. ”Plads til 
os alle” er det, vi arbejder for skal opfyldes i alle 
dele af samfundet – uanset forudsætninger, er 
der en plads til enhver af os.  

• Vi har været i kontakt med Center for Frivilligt 
Socialt Arbejde. De udbyder et rådgivningsforløb, 
som man kan komme i betragtning til på 
attraktive vilkår. Forløbet inddrager hele 
organisationen er skal både analysere nuværende 
årsager til at et potentiale i organisation ikke 
bliver indfriet, komme med løsninger og skal 
involverende aktiviteter, så løsningerne bliver 
indarbejdet. HB besluttede at vi går videre med at 
skrive ansøgningen. 

• De fremsendte forslag til budgetbesparelser blev 
godkendt. Bilag #8 under mødematerialerne. 

Revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben 

DEBATPUNKTER 

7 Arbejdsgrupper Oversigten blev gennemgået og opdateret. Oversigten er 
vedhæftet som selvstændig fil. 
Det blev besluttet at invitere bredt til at melde sig til de 
arbejdsgrupper, der ikke er bemandende endnu ved at 
sende ud i TirsdagsPosten.  

 
 
 
Torben/Fie 

8 Øvrige beslutninger 
fra tidligere – 
gennemgang og 
opdatering af 
beslutninger. 

HB kan kommentere skriftligt til Torben på den udsendte 
oversigt.  

HB, senest den 20.3. 

9  LUKKET PUNKT    
 
 

BESLUTNINGSPUNKTER 

10 Retningslinjer for 
samarbejde med 

HB bekræftede oplægget fra HB-mødet i marts 2021. I 
forhold til de aktuelle problemstillinger, blev det besluttet, 
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Punkt Dagsorden Debat og beslutninger Status, ansvar og 
deadline 

annoncører og 
sponsorer 

at det tydeligt skal fremgå, at der er tale om et sponsorat 
eller en annonce i de tilfælde, hvor et samarbejde bliver 
omtalt som en samarbejdsaftale. 
HB udtaler, at det er positivt, at der er så stor opbakning 
fra kommercielle samarbejdspartnere. Vi skal blot sikre, at 
det tydeligt fremgår, at der er tale om en annonce eller et 
sponsorat. 
 
Punktet tages op til debat på næste HB-møde den 6. april 
som et lukket punkt. 

 
 
Torben/Gitte V. 
 
 
 
 
 
Torben 

11 Europæisk 
autismekongres 
2025. Skal vi 
ansøge? 

HB besluttede, at vi arbejder videre med muligheden for 
at sende en ansøgning afsted for at komme i betragtning 
som værtsland for kongressen i 2025.  
HB er bekymrede for økonomien. Derfor er det afgørende 
for en evt. ansøgning, at den økonomiske risiko er meget 
grundigt gennemarbejdet.  
Vi arbejder videre med at undersøge mulighederne. 
Herunder mulighederne for et partnerskab med 
Wonderful Copenhagen. HB skal tage endelig stilling 
enten på mødet den 6. april eller via tilkendegivelser på 
mail. 

 
 
 
 
 
 
 
Torben. 
Ansøgningen skal 
sendes senest den 
10.4. 

12 LUKKET PUNKT   

13 ARBEJDSPLAN 
2022 

Vi arbejder videre ud fra den sammenskrivning, som 
formanden har udarbejdet. På de kommende møder vil 
planen blive taget op som et fast punkt, så HB kan følge 
udviklingen. 

 

14 EVENTUELT Tina fra AAV:ønsker samarbejde, men oplever det svært 
at opnå ligeværdighed eller at blive set og taget 
alvorligt.  
HB: Det er slet ikke vores intention, vi starter nu en 
proces op, så vi kan sikre, at alle får opfattelse af, at vi 
samarbejder og vil det bedste for sagen. Vi VIL 
hinanden og vi VIL samarbejde. Nu skal vi finde ud af, 
hvordan det bedst kan foldes ud. 
Nina: Må man skrive til HB?  
HB: Ja. Altid. Og det opfordrer vi medlemmerne til. Men 
man får ikke nødvendigvis svar med det samme, men 
mange af svarene skal koordineres i HB, så vi sikrer, at 
det er et samlet HB, der står bag et svar. Derfor kan det 
godt tage nogle dage før svaret kommer frem. I 
specielle tilfælde ved eksempelvis svære 
problematikker, behov for indhentning af ekstern viden 
eller helligdage/ferieperioder kan der gå 1 – 2 uger. 
 
 

 

 

 


