
Referat fra bestyrelsesmøde i Kreds Østjylland den 3/10-2019. 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Budget 

3) Afholdte arrangementer 

4) Kommende arrangementer 

5) Nyt fra kommunerne 

6) Evt. 

1) Dagsordenen er godkendt. 

2) Det ser stadig fint ud. Vores arrangementer går som regel i 0, da der er så stor tilslutning. 

Der aftales at købe et lydanlæg, så man altid har et sådan til temaftner, og ikke er afhængig af stedet hvor 

arrangementet afholdes. Anlægget skal også kunne kobles til en pc/appel computer, så den kan afspille lyd 

fra film.  Erik undersøger mulighederne. 

Projektor: De projektor vi har er af ældre årgang. Der skal bruges kobler stik for at få den tilsluttet nye 

pc’er. Erik undersøger mulighederne 

Leje Pulte/Boxit rum, til opbevaring af flag, pjecer og rull up. Lena undersøger. 

     Tænk stort, i forhold til hvad vi skal have af arrangementer i 2021, hvor vi har 50 års jubilæum. Ideer 

sendes til Marianne. 

3) Skandinavisk dyrepark – her var der ikke så stor tilslutning, men vejet var godt. 

     Dorthe Hölck, sent diagnostiserede – ca 60 deltagende 

     Kirsten Callesen, sårbare børn og unge – ca 200 deltagere 

4) Hoppeland i Hadsten den 16. oktober – ingen tilmelding. 

     Servicehunde den 22. oktober – tilmeldinger er begyndt at komme 

- Vi skal mødes kl. 18.00 

- Marianne har vand med 

- Der skal stilles stole op 

- Roll up og beach flag sættes op. 

- Elsebeth, (Heidi, Erik og Birgitte) Mary, Ole, Dorthe, Annemette, Elisabeth og Marianne delag 

     Grøn aften den 6. november  

- Mødes kl. 18.00 

- Der skal sætte stole op 

- Mary, Heidi, Birgitte, Lena og Marianne. 

- Roll up og Beach flag 

- Vand / sodavand 

Foredrag om PDA  med Anne-Mette Holsø Knudsen og Malene, den 21. november. 

- Marianne hører om Lyngå skolen er ledig 

- Annemette laver opslag på facebook og til hjemmesiden. 

- Tilmelding. Der betales med mobil pay eller kontakt ved indgangen. 



 

Som markering af 2. april samler vi 4-6 autister og sender dem på tur rundt til forskellige kommuner. 

Elisabeth laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde den 13. november. 

 

Anja og Dorthe – ung og autist eller noget i den retning – Annemette laver arrangement i januar. 

5) Syddjurs kommune fortsætter deres besparelser på det specialiserede område. Der bliver lavet 

høringssvar fra Pindstrupskolen og Landsforeningen Autisme 

Skanderborg kommune har startet et Autisme kollegie (§107). Det virker til at være skruet fornuftigt 

sammen. 

Århus kommunes genopretningsplan på voksen handicap blev lavet i foråret. De besparelser der er heri 

bliver ikke trukket tilbage i forbindelse med budgettet. Det betyder fx at uddannede medarbejdere 

erstattes med uuddannede, når stillingerne bliver ledige. Samtidige bliver sociale aktiviteter indstillet. 

På skoleområdet, har Thomas Medum lovet at de håndtag, som der er i skoleanalysen, ikke vil blive brugt til 

at skære ned. 

Århus repræsentanterne i Kredsbestyrelsenhar deltaget i et møde mellem Børne&Unge, Sundhed&Omsorg, 

Socialforvaltningen og borgmesterens afdeling. 

Horsens kommune arbejder med ”Budget robusthed”. Handicaprådet har givet høringssvar, hvor de 

udtrykker bekymring for om områderne er robuste nok til at kunne holde til Budget robusthed.  

Børn og skole har lavet mindre inklusion og flere specialiserede tilbud. 

Randers kommune laver i oktober og november workshops 3 på børneområdet og 3 på voksenområdet, 

mhp at lave en ny handicapplan. https://www.randers.dk/borger/socialt/handicap/om-

handicapomraadet/workshops/ 

Elisabeth har kontaktet Borgerrådgiveren i forhold til at lave en temaaften om myndighed på skoleområdet. 

Hun fortæller mere når det finder sted.  

Eventuelt: 

Erik gennemgår hjemmesiden 

P4 er interesseret i kørselsordning i Århus. Birgitte er på sagen. 
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