Referat fra bestyrelsesmøde den 7/10-21
Deltagere: Marianne, Nina, Erik, Elsebeth, Birgitte, Gunvor og Elisabeth
1) Dagsordenen er godkendt
2) A. Kristina og Ole tilknyttes bestyrelsen som specialister. De er specialister i Faverskov og Horsens.
B. Indstillinger til DH og Handicapråd i de enkelte kommuner.
Ole er indstillet i Horsens til DH og Handicaprådet
Inger Broterwood er indstillet i Silkeborg til DH og Handicaprådet
Gunvor er indstillet i Århus til DH og Handicaprådet
Elisabeth er indstillet i Randers til DH og Handicaprådet
Kristina er indstillet i Favrskov til DH og Handicaprådet
Elisabeth kontakter Vinni, Per og Brian for at høre om de ønsker at fortsætte, og om de har brug for
en indstilling.
Jess kontaktes også for at høre om han ønske en indstilling. Ellers mangler vi en kandidat der. Vi
mangler også i Skanderborg. Der er en der måske er interesseret.
3) Forskerkonferencen.
Marianne har taget kontakt til Line Gebauer, som var en af de aktive i Autism Aarhus, for at høre
om hun vil være med til at planlægge forskerkonference til afvikling i 2022. Bestyrelsen beslutter at
arbejde videre med dette.
4) +8 Arrangementer:
- 28/10-21 Værgemål med oplæg af Hanne Sølgaard – Marianne, Erik, Birgitte og evt Gunvor
- GF starter kl. 10.00. Vi starter med oplæg. Det besluttes at Marianne spørger Meta Jørgensen
om hun kan holde et oplæg om ICD 11. Plan B er at spørge Knud Christensen (afgået formand
for SIND) der kan tale om Retssikkerhed.
- 15/11 Lars Rasmussen – Erik (det er ham der har nøglen), Elisabeth (tager sodavand med),
Marie (hjælper Lars med at holde tiden) og måske Birgitte. Gunvor kan være back up hvis
nogen for forfald.
- Susssi og Christian holder oplæg i Randers.
5) Gennemgang af punkter til repræsentantskabsmødet. Repræsentanterne Marianne, Kristina, Vinni
og Elisabeth holder en drøftelse om punkterne inden Repræsentantskabsmødet.
6) Poster der skal besættes.
-Netværkskoordinator: Marie overvejer.
-Sekretær: Elisabeth
-Arrangement ansvarlig i forhold til at sende ind til Autisme bladet: Elsebeth
-Møde med den Sundhedsfaglige direktør - Marie og Elisabeth starter med at tegne et diagram
over regionen, for at finde ud af hvem det vil give mening at tale med. Arbejdet begynder i uge 43.
Når det er på plads, hjælper Elsebeth og Marianne med at lave forundringsspørgsmål.
7) Jobfolder lavet sammen Autisme og Asperforeningen for Voksne: Gunvor, Nina, Marie, Elsebeth og
Birgitte arbejder videre med ideen.
9) Der tages kontakt til Autisme ungdom, for at foreslå at de inviteres ud på bosteder/aktivitetstilbud, når
de har tid/overskud. Forløbeligt i Århus kommune. Gunvor tager kontakt til Mikkel, den lokale
repræsentant.
10) Marianne og Annemette deltog på Kredsens vegne. Marianne har redegjort for de oplæg hun hørte.
I forhold til at sende bestyrelsesmedlemmer til SIKON 2022, udsættes punktet til efter
repræsentantskabsmødet.

11) EVT.
- Elisabeth skriver rundt til vores DH’er og finder ud af hvem der har beach flag og rollups.
- Birgitte fortæller at hun fra et forældrepar har fået at vide at BUA har 5 måneders ventetid på udredning.
Samt at aftalerne med privatpraktiserende psykiatere er opsagt grundet Corona. Elisabeth kontakter Vinni,
som sidder i KKR, for at bede hende undersøge om det har noget på sig.
- Nina fortæller at hun har hørt at lærerseminaret i Silkeborg underviser deres studerende, at autister ikke
har empati. Nina oplyser at Asperger og Autismeforeningen for Voksne tager kontakt til seminariet og
tilbyder at de sender nogle ud for at fortælle om autisme. Dorthe Hölck har sagt hun gerne vil tage med
hvis hun har tid.
- DH Aarhus har et arrangement om beskæftigelse og handicap den 9/11. Bestyrelsesmedlemmer og
medlemmer er velkommen. Gunvor laver et opslag til hjemmesiden og til facebook.
Punkter til visionsdag: Arrangement om børnehavebørn
Referent: Elisabethyahoo

