
Referat fra Kreds Østjylland møde med DH’er og Kreds bestyrelsesmøde 
2022-05-30. 
 
DH møde, kreds Østjylland 
Præsentationsrunde af de nye medlemmer, Resi, Nethe. 
Kommunerne rundt. 

• Vinni: Syddjurs. Der var sager med børn der ikke trives. De børn har fået bedre skoletilbud, 
hvor de nu trives, og forældrene er tilfredse. Der er også kommet en borgerrådgiver, som 
kan støtte borgerne i kommunen. 

• Nethe: Horsens. Vi er ved at få hul igennem til forvaltningen og borgmesteren. 
• Resi: Skanderborg. Der er søgt om et foredrag. Børn og unge anmodes et møde, det vil de 

melde tilbage på. 
• Kristina: Faurskov. Der er stor fokus på inkluderende fællesskaber. Dvs. der laves 

mellemformer, der ikke er det rigtige tilbud. Der er et mål i kommunen om faldende 
visitation til specialtilbud. 

• Elisabeth: Randers. Specialskolesammenlægning kombineret med besparelsen har gjort at 
der er et meget dårligt specialskoletilbud der er i byen. Der er rejst en del ledere, og det 
vides ikke om de nye der kommer gør det bedre. Jobcenter (Rasmus) sagen, har sat 
Randers på landkortet. Neptun, vil blive tilføjet en udvidelse. På voksenområdet er det 
svært at få viden ind i Jobcenteret. 

• Birgitte: Aarhus. Der er en stor analyse med høringssvar d. 6. PPR får flere penge, og så er 
det mere NEST. Det ses at efter 10 års inklusion, kommer de nu ud og over i 
socialforvaltningen. Der er en venteliste på 46 børn som ikke kan få en specialplads, som 
de har behov for. Kommunen har lavet et autismespecifikt center, for botilbud, der mangler 
en centerchef med autismeviden. 

• Brian: Hedensted. Man vil spare. Man vil samle alle specialklasser i Hedensted by, der er 
ikke klart om det er en fordel, frem for den nuværende spredning. 

• Der spørges generelt til, hvordan frivillig anbringelse bruges til at placere børnene i et 
skoletilbud. 

 
 
 
Kreds Østjylland bestyrelsesmøde 

1. Dagsorden er godkendt. 
2. Paragraf 18. Erik præsenterer. Der er modtaget midler til forskellige formål, som 

koordineres med hvem der har indsendt ansøgninger. Erik vil udsende en kvartalsstatus 
over hvilke ansøgte midler der er modtaget, da nogle kommuner ikke giver besked til 
ansøger om bevilling. 

3. Medlemsundersøgelse. Elsebeth præsenterer resultater.  
Den viser ikke et mandat til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at afgøre 
en deling af kredsen. 
Der skal arbejdes på at få etableret kommunegrupper i stedet for at dele kredsen op. Vi vil 
foreslå repræsentantskabet, at denne type forslag skal håndteres lokalt, og ikke alene kan 
besluttes på landsplan, men den lokale generalforsamlingsbeslutning skal accepteres. Det 
vil kræve en vedtægtsændring. Resultatet af undersøgelsen vedlægges referatet (2 sider 
pdf). 

4. Status på arrangementer. 
Elsebeth holder en liste opdateret. Meld ind til Elsebeth med info til listen med 
arrangementer. 
Forskerkonference Jægergården. 20/8. Marianne arrangerer. Oplægsholdere på plads 
Bisidder kursus, kun en enkelt tilmeldt pt. 
Fra barn til voksen. Aarhus. Der skal koordineres mellem Gunvor og Elisabeth. 
Kirsten Callesen. Horsens. 27/9. Fyraftens og pårørende oplæg. 
Psykoedukations kursus, 1 plads tilbage. 
November. Fyraftensmøde, magtanvendelse. Anja Vestergård laver oplæg. 
Dorthe Hölck 16. november Horsens. 
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For de arrangementer der allerede er planlagt for efteråret, er det besluttet, at hvis der ikke 
er kommet de søgte midler, så vil de blive afholdt for midler i kredsens kasse, i den 
udstrækning omkostningerne ikke dækkes af entreindtægter. 
 


5. Status på kredsseminar 
Marie: Socialt, samt mødet med de andre kredse var et godt udbytte. Tonen på Facebook, 
Workshop, her blev det klart at den dårlige tone ofte kom fra gamle konflikter. Der blev givet 
en status over hvad der blev debatteret på workshoppen. 
Der er en overordnet tilfredshed med at deltage på seminaret.  
Nogle oplæg var ikke helt relevante. 
 


6. Evt. 
Marianne har modtaget solsikkesnore, som kan fås næste gang vi mødes. 
 
Marie/Elisabeth, workshop med indgang ind i regionen. På standby pga. psykiatri gruppe 
om autisme, der skal give input fra brugerne, dog virkede det ikke til at brugerne rigtigt 
kunne komme til orde alligevel. Et møde blev aflyst, og der blev efterspurgt 
overordnede/anonymiserede beskrivelser af sendiagnostiseredes oplevelser med 
psykiatrien, med meget kort tidsfrist. Autismeforeningen har valgt ikke at deltage i 
workshop, da det vil give foreningens blåstempling, og det ønskes ikke, da der ikke er tale 
om en reel inddragelse.  
 
Marianne: Ny dato for supervision,  20. juni. 
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