
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 25/8 2020 
 
Afbud fra Mary, Vinni og Dorthe 
 
Dagsorden til den 25/8 kl.18.30 mødet bliver over TEAMS. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Opsamling på generelle nyheder siden sidst. 
3. Nyt fra kredsformændene 
4. Kredsen rundt. 
5. Arrangementer 
6. Repræsentantskabsmøde, har vi punkter? 
7. . Evt. 
 

1.   
Dagsorden er godkendt 
 
2 .  
Marianne er kommet i bestyrelsen for Holmstrupgård. Mennesker med autisme plus en psykiatrisk 
diagnose. de falder ofte mellem to stole. Botilbud i Århus kommune der ikke har det helt godt. Har 
modtaget mange opringninger der handler om valg af skole. Psykoedukationskursus der foregår 
online. første er afholdt og det gik godt.  
Grøn aften hvis det skal afholdes på Havkær, kan der kun være 50 deltagere.  
 
3.  
Heidi orienterede om at socialministeriet havde iværksat en evaluering af handicapområdet, der 
forventes resultat indenfor et år. Autisme og hjerneskade er et pilotprojekt. første møde er den 16/9 
Landsforeningen har oprettet telefonrådgivning. “På den anden side af corona” det kan findes på 
landsforeningens hjemmeside.  
Samtidig iværksættes en hvervekampagne for at skaffe nye medlemmer, der har været et stort 
frafald i løbet af foråret. Det kan skyldes nogle har mistet deres arbejde.  
En forælder fra Greve har anmodet at agere som partsrepræsentant på vegne af sit barn og fik 
afslag af kommunen. Dette er blevet afgjort i retten og kommunen fik medhold.  
Søren fra Midtvest mener fortsat at der skal ansættes direktører til at varetage kredsenes arbejde.  
Generelt har kredsene været nedlagt på grund af Corona, flere har ikke afholdt generalforsamling 
endnu.  
 
4.  
Randers kommune er ved at starte autismecenter op og er ved at afholde borgermøde i omgange 
a 15 pr gang. Der er mulighed for at låne lokaler dernede til Nauk mm.  
En forældre har henvendt sig i forbindelse med dennes datter selvmordstruet i forbindelse med at 
hun er blevet politianmeldt af kommunen. Muligvis skulle landsforeningen agere på dette. Hvordan 
foregår det, hvad skal vi selv gøre, rådgivning.  
Horsens kommune har en målsætning om at de 70% af børn der er anbragt uden for kommunen 
skal nedbringes.  
HR vil have en dag om børn og autisme.  
Syddjurs har ingen familiechef pt og lederen for Pindstrupskolen er gået på pension hvorfor 
vicelederen er blevet konstitueret leder.  
Aarhus er der budgetbehandlinger. skatte stigning på 0.25% 70 mio der kan bruges på velfærd, 
men det rækker ikke til det underskud der eksisterer. Institutionerne har været underfinansieret 
længe.  



B&U vil oprette mellemformer i Århus kommune og har nedsat et udvalg hvor autismeforeningen 
ikke er blevet inddraget på trods af at størstedelen af de børn der hører derunder er børn med 
autisme. Argumentet er at man ikke vil kigge på diagnoser.  
Kommunen stiller mundbind til rådighed til pårørende til dem der er i aflastning.  
Skanderborg kommune tilbyder psykoedukation til sent udredte autister.  
Den gamle firkløverskole i Låsby bliver splittet op og flyttet ud på to folkeskoler.  
 
5  
Ole Rauff i Randers lørdag d. 12/9 kl 14-16.15 max 100 deltagere.  
3-5/10 kunstudstilling i Randers  
DUKH arrangement. der er snak om at det skal afholdes i Sløjfen engang til oktober.  
 
6.  
Juridisk bistand ved politianmeldelser 
ICD11 kriteriet siger at man skal have en særinteresse for at kunne få en autismediagnose hvilket 
kan give mange problemer.  
Oplæring i virtuelle foredrag/ møder.  
 
7. 
Send evt forslag til steder de kan komme ud og lave social guidning til go to autism.  
Evt paneldebat med Bjørk Kjær, Pia Justesen og Emil Falster om børns rettigheder på 
skoleområdet.  
 


