Referat af bestyrelsesmøde den 27.06.2022
Deltagere:
Marianne Banner
Erik Rasmussen
Ole Stephensen
Nethe Olsen
Resi Henningsen
Elsebeth Pii Svane
Gunvor Schaldemose
Birgitte Nielsen
Elisabeth Sørensen
Online:
Nina Catalina Michaelsen
Deltager ikke:
Marie Persiani
Joan Petersen
Dagsorden
1. Dagsordenen er godkendt.
2. Oversigt over §18 midler samt de 50.000 kr. fra firma i Silkeborg
• Der er kommet 10.000kr. til LAN party i Syddjurs.
• 5000kr. fra Landsforeningen Autisme til Pride i Aarhus.
• De 50.000 fra firma i Silkeborg er ikke indkommet.
• De 49.000kr til forældrearrangement fra Aarhus ligeledes ikke indkommet
• 400kr. fra Kreds Vestegnen til Forsker konferencen.
3. Arrangementer efter sommerferien.
• Bisidderkursus skal formidles ud til netværksgrupperne. Det er 2 dage i træk. Alle medlemmer må
deltage. Nethe laver et fælles opslag som kan lægges op til alle. Lad de lokale DH sende det videre ud.
• Line Gebauer, Kirsten Callesen og Dorthe Hölck kommer til Horsens. Bestyrelsen skal melde sig til som
pårørende.
• LA2 fyraftensmøde er svært at få op at stå, men Elisabeth arbejder videre med det.
• LA2 i Aarhus er det ikke vurderet nødvendigt med et fyraftensmøde.
• Fyraftensmøde med omkring Grøn STU, ProShop, Specialisterne, Actura, Novo Nordisk, Langager Skole.
Elsebeth vil sende brev til Mark Perera Christensen omkring beskæftigelse i Aarhus kommune og spørge
han vil formilde det ud til.
• Psykoedukation kursus for senudredte med Line Gebauer og Tine Brødholdet den 24. oktober er udsolgt i
Østjylland.
• Temalørdag den 21. nov. 2022 for medlemmerne med Ethan Weed og Christa Erichsen. Dette er i hus og
det skal gerne være på Havkær men her mangler der stole. Ellers skal det afholdes på Lyngå skolen. Der skal
laves en annonce.
• Kursus for søskende og forældre, 4 lørdage på Havkær. Der arbejdes videre med arrangementet.
• Basis autismekursus og lokalnetværk
• Grøn aften først i november
• Go Between med Dorthe Hôlck den 16. November, I Horsens.
• Evt. Lave LA2 om til Studio 3 fyraftensmøde i Aarhus.

4. Forespørgsel fra et nyt koncept om at støtte en forening gennem en t-shirt eller sweatshirt.
• LA, kreds Ø har modtaget forespørgslen og takker nej til tilbuddet.
5. Møde med Skanderborg kommunen
• Der er kommet hul i gennem og der er inviteret til dialogmøde. Skanderborg kommune vil gerne lave en
teamaften om udsatte unge. Resi vil gerne have Birgitte med men hun kan ikke love noget, da hun starter
op på arbejde på fuldtid efter ferien. Der er ingen dato endnu.
6. Dialogmøder
• Dialogmøde i Horsens.
Nethe, Birgitte og Elsebeth deltager i et dialogmøde med Børn & Forebyggelse og Ungecentret.
• Dialogmøde i Randers
Her deltager Elisabeth med til dialogmøde Børn og Handicap og den nye fagchef.
7. Regionens invitation til 10. august, 2022
• Psykiatri og Regionsudvalget har lavet en workshop kl. 16 -19. Alle i bestyrelsen er velkomne med henblik
for, hvordan Socialområdet udvikles fremover. Der er individuel tilmelding.
8. evt.
• Der er kun 2 Beach flag på depotet.
Der skal bestilles 6 nye Beach flag og 6 roll ups. Det står Erik for.
Nethe og Ole tæller roll ups og giver besked til Erik.
Elisabeth vil gerne bestille roll ups til kunstudstillingen. Erik er tovholder.
• Det skal afklares hvordan der kan henvises til BUA.
• Aarhus konferencen afholdes i DGI, lørdag den 1. oktober
Kl. 9 -16. Meld jer til når den kommer ud.
• Kreds ø har fået 24 nye medlemmer på 3 uger.

