
Referat bestyrelsesmøde den 11/12-19. 
Dagsorden: 
1. Godkend dagsorden. 
2. Budget. 
3. Kommunerne rundt. 
4. Afholdte arrangementer 
5. Kommende arrangementer. 
6. Evt. 

 

1) Dagsorden er godkendt 

2) -Vi har besluttet at genoptrykke vore ”Kreds Østjylland Brochure”. Erik fixer optryk. 

-I forhold til Grøn aften, så har Felix, ved en fejl, sendt 2 regninger i foråret, og derfor er der ikke en 

regning for oplæg i efteråret. 

        3)    Horsens – intet nyt. 

                Syddjurs’ ”billige løsninger” trækker besøg fra andre kommuner.  

                Der er et socialt aktivitetstilbud til unge, som ikke kommer ud hjemmefra, kan komme. Det har  

                været i TV. 

                Kredsformand og mødemakker (Elsebeth) har inviteret sig til møde med borgmester og  

                udvalgsformand for F&I udvalget. Der afventes svar fra borgmester og udvalgsformand. 

                Syddjurs laver §50 undersøgelser på alle de familier som de tror de kan spare penge på ved at  

                inddrage Tabt arbejdsfortjeneste. 

               Randers Elisabeth rykker stadig skolechef og direktør for temaaftenen om myndighedsopgaven på  

               skoleområdet. 

              Vinni har talt med Nete (formand for skolebestyrelsen på Frikløverskolen) om at lave en debat aften   

              om specialområdet 

               Århus Møde i DH om Job med Handicap. De kommuner der er med er Randers og Århus. Det er en  

               mere håndholdt indsats. De vil gerne have foreningerne med, men vi har ikke fået en henvendelse  

               endnu. 

               Der har været udfordringer på bostederne og derfor udskiftet centerleder, efterfulgt af en stribe  

              rokader, som efter store huller og manglende faglighed i center Vest. Der forudses fra  

              Landsforening Autisme at der vil komme problemer i center Vest med tilsvarende dårlige  

              tilsynsrappoter pga mistrivsels hos borgeren, som følge af manglende kompetencer hos ledere og  

              personale. 

              Kredsformand og mødemakker (Elsebeth) har holdt møde med ledelsen fra PPR hvor de stillede  

              deres forundringsspørgsmål, og de fik at vide at der stort set ikke var nogle med ADHD som ikke har  

              autisme. Det er almene UU vejlederne, som komme ud i specialklasserne, dette er et problem da de  

              ikke har den faglige viden om støtte muligheder og tilbud.  

             Kredsformand og mødemakker (Elsebeth) holder kvartalsmøde om børneområdet og  

             voksenområdet i morgen, om kommunens tilstand. De har en stor dagsorden til begge møder. 

             Birgitte skal til møde i næste uge med en politiker, Dorthe Borgkvist, om forældres muligheder og  

             rettigheder i forhold til folkeskoleloven. Det skal munde ud i en pjece. Der er OBS i forhold til  

             ordblinde og børn med kognitive handicap. 

             Skanderborg der er ikke noget nyt. 

             Silkeborg Netværksgruppen i Silkeborg kører rigtig godt. De har søgt §18 midler og laver mange  

             arrangementer. Den 30 januar laver de plan for det næste ½ år. Der er ekstraordinært  

             handicaprådsmøde om STU tilbudet, som ikke ser særligt tilrettelagt ud for den enkelte. 



4) PDA – vellykket arrangement med aktive deltagere (35 deltagere) 

Ole Rauff – vellykket arrangement, god spørgelyst. Der deltog en del voksne med autisme (ca 40 

deltager). 

5) -  KKR møde om den nære psykiatri den 14/1-20 Elsebeth, Birgitte, Lena, Vinni og Elisabeth 

deltager. 

- 21. januar Dorthe og Anja – Overgang fra ung til voksne  

- Annemette, Birgitte, Marianne, Vinni, Lena og Erik sætter op. 

Elisabeth har sodavand, rullup, beachflag og pjecer. Marianne har ansvar for at give Elisabeth 

besked om hvor mange der kommer og hvad der skal købes ind. 

- Bestyrelsesmødet flyttes fra den 4/2-20, til den 28/1-20. 

- Generalforsamling den 26/2-20. Der mødes vi her kl 17.00 

Elisabeth og Kristina kommer ikke. Elisabeth, Heidi og Kristina er på valg. Kristina stiller ikke op 

igen. Elisabeth kan ikke komme, men laver et oplæg. 

- Der er Grøn aften den 3/3-20 

- Der er Vestmøde den 7/3-20 kl. 9.30-16.00 

- 14/3-20 er der sansedag i Randers. 

- Visionsdag den 21/3-20 kl. 9.30-16.00. 

- Autisme set indefra. Datoerne 31/3,  1/4, 2/4 (uge 14) . Der meldes tilbage til Elisabeth, som 

annoncerer så efter oplægsholdere.  

- Anja Hende holder oplæg den 2/4-20 for FOF Randers. 

- Bibliotekerne kontaktes i forhold til at lave udstilling med bøger om autisme. Marianne skriver 

ud til DH’erne. 

- TV spot – Den arbejder Vinni med. 

- Vinni arbejder med at få farve på Helikoptertårn på Skejby. 

- 5-8. april er der kunstudstilling i Randers  

6) Marianne og Elsebeth har talt med Frit Oplysningsforbund, i forhold til at lave selvudviklings  

kursusforløb for sent udredte voksne med autisme. Samt infoaftner for pårørende til sent udredte 

voksne med autisme. Deltagelse kræver ikke at man bor i Århus kommune. 

Der er stiftet en forening for Autisme Ungdom (13-30), som får støtte fra DUFF. De er i gang med at 

lave lokalafdelinger rundt omkring.  


