
Referat fra Generalforsamling i Landsforening Autisme, Kreds Østjylland den 24/8-21 

1) Valg af dirigent: Jan Østergaard er valgt. Han konstaterer at dagsordenen er udsendt rettidigt, og 

der er ikke indkommet klager eller ændringsforslag til dagsordenen. Det konstateres at selvom at 

vedtægterne siger at Generalforsamlingen skal afholdes i februar, har Corona været force majeure, 

og at det derfor er i orden at generalforsamlingen afholdes i august i stedet for februar.   

 

Der har været en diskussion om man kan møde op uden at være tilmeldt og være 

stemmeberettiget. Det er undersøgt og der er konstateret at man kan møde op uden at være 

tilmeldt, og så frem at man er medlem, har man stemmeret. Også selvom man ikke har tilmeldt sig. 

Det fremgår ikke, af vedtægterne, at man kan give fuldmagt til nogen, som så kan stemme for en. 

Dette er derfor ikke en mulighed. 

 

Der er 38 fremmødte som har stemmeret.  

2) Formandens beretning: Er vedhæftet. Beretningen godkendes af de fremmødte. 

3) Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab (regnskabet er at finde på 

hjemmesiden www. Autismeoj.dk): 

- Der foreslås at punktet folder og brochurer, pensles ud så webdelen og TV spots og papirfolder 

og brochurer fremgår hver for sig. 

- Der spørges ind til hvad §18 midler er. Det forklares at det er midler der kan søges til frivillig 

aktiviteter i den enkelte kommune. Årsagen til at der ikke er indkommet midler i alle 

kommunerne, er at der ikke har været lokale repræsentanter, der har søgt. 

- Årsagen til at der ikke har været større udgifter, er at vi ikke har kunnet afvikle så mange kurser 

grundet Corona. 

- Der spørges ind til om der er nogle formålsbestemte bindinger i forhold til Sommer Camp. Da 

de har været urørte i 9 år, og der sprøges om kontoen kan bruges til andet. Det oplyses at der 

umiddelbart ikke vurderes at der er stipulationer for pengene, og kontoen derfor vil kunne 

bruges til andre ting. Det henstilles til den kommende bestyrelse at dette undersøges. 

 

4) Indkomne forslag fra bestyrelsen: Der er ikke indkommet nogle forslag 

5) Indkomne forslag fra medlemmer:  

- Fra Christina Hansen:   

- at generalforsamlingen streames så, medlemmer der ikke kan møde frem, har mulighed for at 

overvære generalforsamlingen. Dirigenten konstatere, at det er så ukonkret et forslag, at det 

ikke kan sættes til afstemning. Men det drøftes. 

-Der er betænkelighed ved GPDR i forhold til at dem der deltager i generalforsamlingen vil være 

autister eller pårørende til autister.  

-der er betænkelighed ved muligheden ved, at det ikke er alle der har adgang til modtage 

forskellige systemer. 

-Der fremføres at det vil være muligt for mennesker at deltage, hvis deres autisme, eller deres 

pårørendes autisme betyder at de ikke har muligt at deltage fysisk.  

-Det fremføres at bestyrelsen, er frivillig og evnerne til at afvikle en streamning, ikke er til 

stede. 

-der foreslås at et medlem vil blive klædt på til at styre en streamning. 

-Det foreslås at der tilkøbes hjælp fra professionelle, da foreningen har midler til det. 

-Der forslås at bruge Teams, der skulle være sikker. 



Der er kommet forslag fra en del af generalforsamlingen, om at undersøge muligheden, for at overvære 

generalforsamlingen virtuelt, og det henstilles til den kommende bestyrelse at undersøge mulighederne. 

- Forslag om at afgive stemme på mail: 

Forslag om at bruge asembley voting.  

Forslag om at der kan afgives brevstemme  

Udfordring da man kan vælge med at stille op på dagen, så vil det ikke være muligt at stemme 

på de opstillede. 

Forslag om at der ændres på reglerne i forhold til at kunne brevstemme, så kandidater skal 

stille op på et tidspunkt før generalforsamlingen. 

For at folk skal kunne brevstemme, så kræver det også at man kan validere at stemmeholderen 

reelt er den vedkommende giver sig ud for. 

Forslag om at man giver mulighed for at kunne stemme pr fuldmagt. 

Forslag om ikke at holde generalforsamling så sent som fra 20-22. 

Den kommende bestyrelse opfordres til at arbejde videre med mulighederne, for at afgive stemmer, hvis 

man ikke kan fremmøde fysisk. 

Forslag om at genralforsamlingen holdes på en lørdag eller en søndag. 

- Det foreslås at hver 2. gang holdes en lørdag/søndag og hver 2. gang på en hverdagsaften. 

-Der foreslås at der ikke først er arrangement, da det gør at generealforsamlingen bliver meget sent. 

-Arrangementet før generalforsamlingen er med til at trække folk med. 

-Lørdag eftermiddag vil være bedre. 

-Søndag er dårlig da man har ritualer til at afslutte ugen 

- Forslag at man starter tidliger på dagen, så det ikke bliver sent 

-Hvis det bliver tidligere på en hverdag, vil det komme i kambolage med at nå hjem fra arbejde 

-Forslag til at man gør det som ADHD foreningen som starter kl. 9.00 med rundstykker, og så går videre 

med generalforsamlingen, og efter frokost, som så efterfølges af arrangement. 

-forslag om at arrangementet ligger efter generaforsamligen. 

-Forslag om at det bliver lørdag eftermiddag og der arrangeres børnepasning.  

- betænklighed ved at der kan laves kompetent børnepasning  

- tiltro til at det er autismeforeningen og det derfor vil kunne laves kompetent børnepasning.  

- der vil altid være nogen der ikke kan komme,  hvis det er weekend, ligesom der vil være nogen der ikke 

kan komme en hverdagsaften 

Det henstilles til at den kommende bestyrelse behandler muligheden for at afholde generalforsamlingen 

på en lørdag eller en søndag. 

6) Valg til bestyrelse: 

Stemmeteller: Følgende er valgt Ingolf Yde, Jacob Bardino, Lars Ofverlind 



Kandidater til de 4 pladser i bestyrelsen: 

Annemette Alfang (Syddjurs), Erik Rasmussen (Skanderborg) , Marianne Banner (Århus), Ole 

Steffensen (Horsens), som sidder i bestyrelsen, men er på valg. 

Følgende stille også op: Lisa Duus Nielsen (Århus-på vej mod Skanderborg), Vinni Kjærgaard 

Jørgensen (Syddjurs), Marie Persiani (Randers), Nina Catalina Michaelsen (Hedensted) 

Alle kandidater har 5 min incl. Spørgsmål. 

 

Erik - 24 

Marianne – 23 

Nina – 16 

Annemette – 15 

Vinni – 14  

Marie – 14 

Ole – 12 

Lisa – 8  

 

Følgende er valgt til bestyrelsen: 

- Erik,  

- Marianne,  

- Nina,  

- Annemette 

 

Suppleanter følgen er valgt ved fredsvalg: 

Birgitte  

Elsebeth  

Marie 

 

Følgende stiller op til Repræsentantskabet i Landsforening Autisme 

Kristina Kristensen, Marianne Banner, Erik Rasmussen, Nina Catalina, Marie Persiani, Vinni 

Jørgensen stiller op. Den der får 4 flest stemmer er automatisk suppleant.  

 

Der er stemmelighed mellem Vinni og Kristina. Kristina vælger at tage suppleantpladsen. 

 

Følgende er valgt til de 3 pladser til repræsentantskabet 

Marianne 

Elisabeth  

Vinni  

 

Suppleant til repræsentantskabet 

Kirstina 

 

Revisor Hanne Klerke og Knud Jensen, genopstiller, og der er ikke modkandidater. De er dermed 

valgt. 

 

Referent: Elisabeth Sørensen 

 



_________________________________________________________________________________

Konstatituering af bestyrelse: 

 

Annemette, Heidi og Lena trækker sig. Suppleanterne træder derfor ind i bestyrelsen. Bestyrelsen 

konstituere sig på følgende måde: 

 

Formand: Marianne 

Næstformand: Elisabeth 

Kasser: Erik 

 

 

Referent: Elisabeth Sørensen 

 

 

 

 

 


