Generalforsamlingen Kreds Østjylland den 27.februar 2019
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
4) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Marianne Banner fra Aarhus, Erik Rasmussen fra Ry,
Annemette Alfang fra Syddjurs. Alle ønsker genvalg. Mads Ole Roed Erhartsen genopstiller som suppleant.
7) Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant.
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Referat: (28 fremmødte)
1. Diana Alstrup Nielsen blev valgt til dirigent og konstaterede at den ordinære generalforsamling var
rettidigt indkaldt.
Stemmetællere blev valgt.
2. Formand Marianne Banner aflagde beretning. Formandens beretning blev godkendt af
generalforsamlingen.
3. Kasser Erik Rasmussen fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisorerne og blev
godkendt af generalforsamlingen.
4. Der er ikke indkomne forslag fra bestyrelsen.
5. Der er ikke indkomne forslag fra medlemmer.
6. Til de fire ordinære bestyrelsesposter blev for to år valgt:
Marianne Banner fra Aarhus, Erik Rasmussen fra Ry, Annemette Alfang fra Syddjur samt Ole fra
Horsens - Konstituering heraf på næstkommende bestyrelsesmøde
Mads Ole Roed Erhartsen genopstiller desværre ikke som suppleant som ellers oplyst.
Der blev desuden valgt fem suppleanter:
Birgitte Aarhus
Vinni fra Syddjurs
Dorthe fra Aarhus
Elsebeth fra Aarhus Kommune
Mary Schriver fra Randers
FØL:
Lena Syddjurs
Gunvor Aarhus
7. Marianne Banner, Elisabeth Sørensen, Erik Rasmussen blev valgt til repræsentantskabet.
Vinni Syddjurs blev valgt som suppleant.
8. Knud Jensen og Hanne Klerke blev valgt som revisor.
9. Evt.
Der efterlyses unge med autisme, der er på en videregående uddannelse til at komme og holde oplæg på
VUC Aarhus for et par hold med unge mennesker, der har autisme og går der nu. Som inspiration til dem.
Efterlysning af netværksleder for en gruppe med voksne med autisme. Der var i generalforsamlingen en
interessant.
Koordinator af Aarhus Pride den 1/6 - Diana Alstrup Nielsen meldte sig
Netværksgruppe for bedsteforældre modtager gerne flere medlemmer. Dette anbefales.
Tjek hjemmesiden, den er blevet shinet op. Nyhedsbrevet blev præsenteret.
Det blev talt om fritidstilbud samt fritidsarbejde for vores målgruppe.
Referent: Kristina Kristensen

