Dagsorden
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Dagsorden er godkendt – referent Gunvor Schaldemose.
Økonomi:
Der er indgået 45.000 kr. fra Aarhus i form af §18 midler
Der er indgået 20.000 kr. fra Schuberts Minde til Horsens
Kreds Ø har modtaget det halvårlige kontingent fra Landsforeningen Autisme.
Hjemmesiden skal opdateres, da der er ændringer i bestyrelsen, gamle opslag skal slettes og
referater skal uploades.
• Velkomstbrev til nye medlemmer sendes ud.
3. Arrangementer:
• Biografturene er afviklet og er afholdt for kulturmidlerne søgt hos Landsorganisationen.
• Aarhus kommune ønsker ikke LA2 kurser, da de allerede bruger studio 3. LA2 er et indefra
autistisk perspektiv for pædagoger og lærere. Randers skoleforvaltningen ønsker ikke
kurserne. Resi tager kurserne med til Skanderborg og tilbyder dem her. Det kræver, at der
er en skole der vil lægge lokaler til. LA2 tilbydes for at mindske magtanvendelser i
folkeskolen. Marianne henvender sig til MSB igen og beder om, at der kommer et oplæg
med LA2 til skolerne. Det kan også tilbydes center- og specialklasserne er også i
målgruppen. 3. november til givet til Resi og i morgen kommer der en november dato til
Horsens/Hedensted.
• DH Temadag på Rådhuset den 6. september kl. 14:30 til 19:30. Elsebeth stiller op sammen
med Gunvor. Marianne og Joan kan møde ind kl. 17:15 og Birgitte kan efter arbejde.
Birgitte laver nogle print af isbjerget i A4 samt A3 til ophæng og omdeling. Alle medbringer
hvad de har af blade, postkort mv. til Forsker-konferencen så det kan bruges til
konferencen og DH Temadagen.
• Besøg af Landsledelsen den 15.09.2022. Invitere repræsentanterne og 2. kandidat med til
mødet. Mødet skal live streame, der tages referat af mødet som lægges ud til
medlemmerne.
• Alternativ dato for Bestyrelsesmøde: 12.09.2022 kl. 18:30 på Lyngåskolen.
Repræsentanterne deltager. Der skal laves forslag til repræsentantskabet.
• Autisme Konferencen går af stablen, lørdag den 20. august 2022. KL. 9:30 – 16.
Bestyrelsen mødes kl. 9.
4. Forslag til repræsentantskabet
• Forslag til repræsentantskabet skal være Marianne i hænde senest 1. september 2022.
• Alle i bestyrelsen læser LA vedtægter igennem. Disse kan hentes på LA’s hjemmeside
5. Evt.
• Resi er inviteret af Skanderborg kommune den 8. september for at fremlægge
• Dato for repræsentantskabet den 29. – 30.10.2022

