
Dagsorden til visionsdagen 7/6 kl.9.30 
 
 kl. 9.30-10 
 
Løs snak og finde på plads tid. 
 
Kl.10-12 
 
1. Kort opsummering af hvad en effektiv bestyrelse er. 
 
2. Kalender bingo. 
 
3. Har I ideer til arrangementer så meld dem ind til mig. 
 
4. Arrangementer det kommende år. Årshjul. 
 
Kl.12-13 frokost 
 
13-15 Årshjul fortsat. 
 
Referat af Visionsdag d. 7/6 2020 
 
Afbud fra Mary.  
 

1. Effektiv bestyrelse; Det, man som bestyrelsesmedlem laver er det, der sker mellem 
bestyrelsesmøderne. Laver opsøgende arbejde om hvad der sker i den kommune 
man bor i, deltager i arrangementer og arrangerer arrangementer. Debat om hvor 
diverse arrangementerne bliver afholdt. Er der behov for at der bliver afholdt 
arrangementer i Horsens/ Hedensted? Vil der være tilslutning? Der kan forsøges 
med mindre arrangementer og se hvordan tilslutningen er. Det vil være en ide at 
lave et “arbejdsark” til eventuelle samtaler med rådmænd og udvalgsformænd 
bestående af diverse forundringsspørgsmål. I stedet for en rundspørge med hvad 
der sker i de forskellige kommuner foreslås det at bruge denne info til at stille 
spørgsmål om lignende situationer i de øvrige kommuner. Evt fokusområder i en 
periode på et par måneder hvor et bestemt emne er i fokus. Vi skal være bedre til at 
klæde vores DH’er på så de kan stille spørgsmål som handicaprådet kan tage med 
til deres møder. En “how to” brugsanvisning for, hvad man skal huske når man skal 
afholde et arrangement, hvordan man kommer i dialog med kommunen og får et evt 
samarbejde op at køre med dem, etc.  

2. DH fællesmøde torsdag d. 25/6 kl 18.30 i Havkærparken 
    Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25/8 kl 18.30 på STU4 
    Bestyrelsesmøde onsdag d. 7/10 kl 18.30 
    Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17/11 kl 18.30 
    Julefrokost lørdag d. 19/12 kl 12 
    Bestyrelsesmøde onsdag d. 6/1 kl 18.30 
    Bestyrelsesmøde tirsdag d. 9/2 kl 18.30 
    Generalforsamling tirsdag d. 23/2 kl 18.00 
    Visionsdag lørdag d. 13/3 kl 9.30-16 
    Bestyrelsesmøde tirsdag d. 20/4 kl 18.30 
    Bestyrelsesmøde torsdag d. 27/5 kl 18.30 



    Jubilæums arrangement lørdag d. 5 /6      
Det er blevet besluttet at sende to af sted til SIKON. Marianne og Annemette har fået 

pladserne.                                                                                                                                            
       
3. - 2. April oplæggene.autisme set indefra. Alle oplægsholdere er klar til at afholde 
oplæggene en anden dag Starter op med at holde dem i Kolind, Silkeborg og Horsens.  
    - Ole Rauff der er der 2 aftener tilbage.  
    - Eftersom der er kommunalvalg næste år, er der forslag om et lyttermøde om borgmestre og 
socialdirektør og for B&U formænd i løbet af foråret 2021 Inden kommunalvalget og igen i 2024 
midtvejs imellem kommunalvalgene.  
    - DUKH aften der taler om tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hvilke rettigheder man har 
efter barnet bliver 18. Afholdes i Kolind+ hvor kommunalpolitikerne også inviteres 
    - Karin Øgir om før STU tilbud og STU tilbud.  
    - Overgang fra barn til voksen 
    - Arrangement til forældre for sendiagnosticerede. Grøn aften for sendiagnosticerede og 
pårørende. Eventuel opstart af netværksgruppe. 

- Temaaften om seksualitet     
- Temaaften om sociale historier 
- Giv slip - Hvad gør det ved os? 
Snak om muligheden for at kombinere foredrag med et webinar. Elisabeth forhører sig ved 

Brian om han kan underviser i om, hvordan man laver webinarer Elisabeth, Birgitte og Erik er sat 
på opgaven. 
4. September  

Ole Rauff, Randers (Elisabeth) 
    DUKH - rettigheder når barnet bliver 18, Århus(Elsebeth, Marianne og Birgitte) 
    Oktober  

3-5/10 Udstilling i Randers (Elisabeth) 
Autisme set indefra, Horsens (Elisabeth, Ole) 

    November  
3/11 Grøn aften, Århus (Elsebeth, Marianne og Birgitte) 

    Karin Øgir, Århus (Elsebeth, Marianne og Birgitte) 
    Januar  

Autisme set indefra, Silkeborg (Elisabeth) 
    Grøn aften for sendiagnosticerede, Århus (Elsebeth, Marianne og Birgitte) 
    Februar  

Seksualitet/ forældre, Skanderborg Thue/Felix? (Marianne) 
23/2 generalforsamling med oplæg af Katrine Krause (Elsebeth, Marianne og Birgitte) 

    Marts  
2 /3 Grøn aften, Århus (Elsebeth, Marianne og Birgitte) 
Ole Rauff, Horsens (Elisabeth) 

    April  
2 /4 - udstilling i Randers (Elisabeth) 

    Giv slip - hvad gør det ved os?, Århus Temadag (Elsebeth, Marianne og Birgitte) 
    Maj 

 Autisme set indefra Kolind+ (Elisabeth, Lena) 
    Sociale historier, inside i Hammel (Heidi) 
    Juni - 5 /6 Landsforeningen autisme 50 års jubilæum (Elsebeth, Marianne og Birgitte) 


