
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. januar 2019, kl. 18.30 
 
Deltager: Erik, Annemette, Heidi, Lise, Elsebeth, Mads Ole, Lise, Elisabeth 
Afbud: Marianne, Kristina 
 
 

1. Dagsorden godkendes. 
 

2.   Budget. Årsregnskabet er ved at være færdigt, og sendes til eksterne revisor. 
 

3. Lokale arrangementer og deres finansiering.  
Rammen som man kan kontakte kommunen med: 
- Vi giver en oplægsholder til max 10.000 kr. 
- Emnet skal være omkring autisme. 
- Kommunen skal give lokaler og forplejning 
- Arrangementet er offentlig og adgang er gratis.  
- Der skal koordineres med i forhold til dato og emne, så arrangementerne ikke kommer til at ligge 

på samme tid. 
- Arrangementet skal være planlagt min 3 måneder før det afholdes, så det kan nås at blive 

annonceret i bladet. 
Elisabeth og Marianne laver et skriv til de lokale DH’er 
 

4. Organisering af FB netværksgrupper. 
Når der er nogen der henvender sig for at komme med i en netværksgruppe, er det sjældent der er 
en, eller der er plads i dem der er. Derfor forslås derfor at der laves lukkede FB grupper som dækker 
de enkelte kommuner.  
- Man skal være medlem af Landsforening Autisme. 
- Man skal bo i kommunen 
- Annemette er administrator af gruppen 
- Vi annoncerer på www.autismeoj.dk og FB Kreds Østjylland. 
Annemette arbejder videre med dette. 

 
5. Flytning af Stensagerskolen.  

Mads Ole har orienteret og redegjort for bekymringerne herved. 
 

6. 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) 
              - Elisabeth 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. 
 

7. Kommende arrangementer. 
- Piger og autisme ved Heidi Thamestrup, den 28. januar. 
 Elsebeth, Annemette, Mary og Elisabeth. Den fremmødte bestyrelse har besluttet at der serveres 
sodavand på kredsens regning. 

          
              -Bedsteforældre/pårørende aften ved Dorthe Hölck i den 21. februar i Hornslet hallen. 

 
- Generalforsamling den 27. februar. (Se punkt 6) 
 
- Grøn aften 5. marts på Havkærparken. 

http://www.autismeoj.dk/


- 2. april i Randers  holder FOF arrangement med Christian Stewart Ferrer 
- 15-18 april holdes der kunstudstilling i Randers. Der er stadig behov for flere der vil udstille. 
 
Forslag til nye oplæg: PDA ved Anne-Mette Knudsen, Kost, fordøjelse, bakterieflora og autisme, 
Anja og Dorthe har 2 nye oplæg. Mikkel Juhl Jensen og Århus kommune. 

 
8. Redesign af hjemmesiden. 

Siden er 10 år gammel, og hvis den ikke er sikker, så vil Google ignorere den i søgninger på sigt. Så 
fremadrettet vil vi skulle købe certifikat. Samtidig arbejder Erik på at få den lagt over på en server. 
Hovedformålet er at gøre hjemmesiden sikker og få den gjort mere tilgængelig på tablets og 
telefoner. I den forbindelse vil det være naturligt at redesigne hjemmesiden. Erik laver et oplæg det 
næste års tid, uanset om han bliver valgt eller ej. 
 

      9.   Evt. 

 


