
Dagsorden til generalforsamling 26 februar 2020 
 
Dagsorden: 
 
1.Valg af dirigent 
 
2.Formanden aflægger beretning 
 
3.Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab. 
 
4.Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen. 
 
5.Behandling af indkomne forslag fra medlemmer indsendes senest den 21/2. 
 
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Elisabeth Sørensen, Randers - Kristina Kristensen, 
Favrskov(ikke på valg) og Heidi Lading, Favrskov. 
 
Der skal også vælges til fem suppleant pladser.Vinni, Birgitte, Dorthe, Elsebeth, Mary 
 
7. Valg af tre repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskab, samt en suppleant. 
 
8.Valg af revisorer 
 
9.Evt. 
 
Referat:(23 deltager) 
 
Der er kommet et forslag at rykke oplægget frem til 18.30 til næste generalforsamling.  
 

1. Diana er valgt som dirigent, Karin Øgir og Nikolai Rosenkilde er valgt som 
stemmetællere. Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.  

 
2. Formanden Marianne Banner aflægger beretning, beretningen er godkendt af 
generalforsamlingen.  
 
3. Kasser Erik Rasmussen fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af 
revisorerne og blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
4. Der er ingen indkomne forslag fra bestyrelsen.  
 
5. Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 
 
6. Til de tre ordinære bestyrelsesposter blev for 2 år valgt: 
            Lena Rosenkilde, Syddjurs 
            Heidi Lading, Favrskov 
            Elisabeth Sørensen, Randers 
            Suppleanter: 
            Elsebeth Pii Svane, Århus  
            Birgitte Nielsen, Århus  
            Vinni Kjærgaard Jørgensen, Syddjurs 
            Mary Schriver, Randers 



            Dorthe Rasmussen, Århus. 
            Føl: Gunvor,  Århus 
 
7. Marianne Banner, Elisabeth Sørensen, Erik Rasmussen blev valgt til 
repræsentantskabet. 
            Vinni Kjærgaard Jørgensen, Syddjurs blev valgt som suppleant 
 
8. Knud Jensen og Hanne Klerke blev valgt som revisor. 
 
9. Evt. Indkomne forslag: 
             
Sendiagnosticering 
Anbragte børn (en lørdag)Evt grobund for et forældrenetværk 
Unge under værgemål, fra ung til voksen. Temaaften 
Snak om en ny institution; Dalgården skal renoveres og bliver lavet om til et sted for mennesker 
med autisme og ADHD, der har fået en behandlingsdom. 
Børn med autisme og børneopsparing; at det kan anbefales at få denne hævet inden barnet bliver 
18 år. Hvis den unge eks. er på kontanthjælp, kan den unge blive nødt til at bruge sin opsparing før 
der kan udbetales kontanthjælp.  
Muligheden for at pausere sin førtidspension for at afprøve om man har fået noget erhvervsevne 
tilbage.  
Bestyrelsen har haft inviteret kredsens folketingsmedlemmer til en rundbordssnak om Autisme. 
Dette skal muligvis gentages. Næste år er der kommunalvalg, så her ville det være en ide at tage 
rundt og snakke med de kommunale politikere. 


