Referat bestyrelsesmøde den 7/2-2019, kl. 19.00
Deltagere: Lise, Annemette, Heidi, Elsebeth, Erik, Marianne, Mads Ole, Mary og Elisabeth
1. Dagsordenen er godkendt.
2. Regnskab er godkendt.
3. Der har været en drøftelse af flytning af Stensagerskolen til Ellekær skolen.
4. Forberedelse af Generalforsamling.
- Sted: STU4, Graham Bells vej 4, 8200 Århus N
- Oplægsholder: Line Gebauer Josefesen – Autisme og sanser (Marianne har lavet aftale)
- Dirigent : Diana (Marianne har lavet aftale)
- Marianne tager kontakt til Landsforening og beder om en medlemsliste som vi har den 20. februar,
hvor vi har nemt ved at finde folk.
- Forplejning Sandwich (Annemette bestiller)
- Drikkevarer (Erik tager med)
- Stemmesedler (Annemette sørger for det)
- Marianne laver årsberetning
- Erik sørger for regnskab og budget.
- Erik, Annemette, Mads Ole og Marianne er på valg i år.

5. Forskerkonference.
Lokale: Søauditoriet kan vi godt låne det 1/6-2019. Mariannes kontakt undersøger pris. Marianne
inviterer snarest arbejdsgruppen (Marianne, Line Gebauer, Elisabeth)
6. Vi har drøftet Borgermøde om specialundervisningsområdet i Randers. Og vi følger det tæt.
7. Orientering om proces på Specialområde Autisme om sondringen mellem magtanvendelse og
omsorgssvigt.
8. Der er nedsat en arbejdsgruppe under Specialområde Autisme, der skal udarbejde et
undervisningsprogram i forhold til sondringen mellem magtanvendelse og omsorgssvigt. Marianne
sidder i den arbejdsgruppe og følger det tæt.
9. Evaluering af Piger og Autisme med Heidi Thamestrup, rigtig godt besøgt. Rigtig gode lokaler.
10. 21. februar Autisme for pårørende, 28. februar Generalforsamling, 5. marts Grøn aften, 2. april i
Randers med Christian Stuart Ferrer, 15. til 18 april kunstudstilling i Randers, Skolenværring den 24.
arpil. Annemette, tager kontat til Anne Mette om at lave en aften om PDA i uge 21. og Heidi
undersøger om det kan være i Hadsten. 1/6 Forskerkonference
11. Gennemgang af tekst til de nye lukkede facebookgrupper. Teksten er godkendt og Annemette
tilretter teksten. Det skal være administratoren, som skal godkende nye medlemmer.
12. Evt.
Vi vil prøver at få en gruppe til at deltager i Aarhus Pride. Vi har derfor brug for en tovholder til at
samle deltagerne, så de kan gå af sted i samlet flok. Erik undersøger i forhold til banner.

