Referat fra bestyrelsesmøde den 23.april 2019

1) Dagsorden godkendt
2) Budget godkendt
Tv-spots i forbindelse med 2.april kostede 35.000 kr. Altså under det budgetterede 50.000 kr.
Oprettelse af en Mobil Pay konto til brug ved forskellige arrangementer er indtil videre udskudt,
da vi ikke ved, hvordan vi som forening kan undgå at betale gebyr.
3) Evaluering af afholdte arrangementer
Tv-spots i forbindelse med 2.april var en succes og Vinnie er igen sat på opgaven til næste år,
hvor fokus skal være på uddannelse og job.
Kunstudstillingen i Randers var også en succes, med mange gode kunstværker.
Tema aften med Christian Stuart Ferrer den 2.april i Randers blev aflyst og afholdes i stedet den
23.april.
Arrangementet omkring skolevægring med Dorthe Hölck den 24.april er fuld booket med ca. 80
deltagere.
På vores henvendelse til kredsens skoleforvaltninger omkring skolevægring har Aarhus, Favrskov,
Horsens, Norddjurs, Odder og Randers svaret tilbage. Alle svar var utilstrækkelige. Pga.
manglende samkøring og registrering i kommunerne, så er det ikke muligt at få et reelt overblik
over skolevægring hos børn med autisme. I Aarhus skal der være et møde med PPR-cheferne.

4) Status på kommende arrangementer
25.maj
Forskningskonference på Jægergården i Aarhus den. Opslag er lagt på Facebook og 7 forskere vil
fortælle om deres spændende forskning.
1.juni
Aarhus Pride
24.august
Familieudflugt til Skandinavisk Dyrepark.
September
Kirsten Callesen kommer til Aarhus i september til et dobbeltarrangement for henholdsvis
Socialforvaltningen om eftermiddagen og pårørende om aftenen. Datoen skal lige afstemmes
med Socialforvaltningen.

5.oktober
Aarhus Konferencen – En særlig dag om autisme og ADHD. Alle bestyrelsesmedlemmer er
velkomne.
22.oktober
Servicehunde på Lyngå i Aarhus

Der skal bestilles ekstra beach-flag og roll- up bannere til vores mange arrangementer, så vi har
dem fordelt rundt om i kredsen.

5) Evt.
Marianne orienterede os om en udbrydergruppe fra Kreds Limfjord, som vil lave deres egen
kommuneforening i Viborg pga. utilfredshed med kredsen. Kreds Viborg ønskede sagen drøftet i
hovedbestyrelsen og en evt. ændring af regler herfor.
I Aarhus bliver job og boligområdet slået sammen.
Landsforeningen har i samarbejde med Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (Aarhus
kommune) lavet en 19 timer lang video omkring autisme (Autisme indsigt). På nuværende
tidspunkt kan borgere i Aarhus kun få adgang til den gennem sagsbehandler. Vi vil foreslå at
videoen bliver lavet som podcasts og tilgængelig for alle.
Landsforeningen har fået ændret vores logo. Elsebeth har lavet navneskilte til alle
bestyrelsesmedlemmer i Kreds Østjylland.
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