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Aarhus, d. 15. februar 2022 

 

Årsberetning for Kreds Østjylland fra august til og med december 2021. 

 

På baggrund af den coronaudsatte generalforsamling i august 2021 bliver 
dette reelt til en halvårsberetning. 
Som noget helt nyt skal vi forholde os til en evt. opdeling af kreds 
Østjylland - eller rettere en evt. udskilning af de 4 nordligste kommuner i 
en selvstændig kreds. 
 
Lige efter afrundingen af sidste generalforsamling trak en gruppe af de 
netop valgte bestyrelsesmedlemmer sig - og vores suppleanter måtte 
træde til allerede ved konstitueringen. 
Ved landsforeningens repræsentantskabsmøde ultimo oktober var der i 
rækken af forslag dukket et op om deling af vores kreds, stillet af bl.a. 
dem, der i august trak sig fra bestyrelsen. Repræsentantskabet nedstemte 
dette forslag, og besluttede at hovedbestyrelsen skulle iværksætte en 
mediering mellem forslagsstillere og bestyrelsen her i kredsen - siden har 
vi intet hørt. Derfor fremsætter bestyrelsen nu forslaget om udskilning af 
de 4 kommuner, så vi kan få en åben drøftelse af fordele og ulemper - og 
en afstemning om det på demokratisk vis. 
Bestyrelsen forholder sig neutral, og derfor deltager vi heller ikke i 
afstemningen senere i dag. 
 
August sluttede med kunstudstilling i Randers - landsformanden åbnede 
den, og bestyrelsen havde efterfølgende et møde med hende om livet i 
kreds Østjylland. 
I september havde vi dels en fysisk temaaften i Horsens med Ole Anders 
Rauff, som ser autisme indefra - og to webinarer med hhv Dorthe Hölck, 
primært rettet til sent udredtes forældre - og med Karin Øgir om STU. Vi 
havde en temaaften om værgemål og arv med Hanne Sølgaard. 
Vi har igen afholdt kursusforløbet Lær din autisme at kende for sent 
udredte, og det genoptager vi i efteråret - vi har fået pengene til det. 
Restriktioner vedr. Corona har betydet, at vi her i 2022 måtte flytte tre 
arrangementer fra januar til marts. 
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Og vi er på banen igen med Grøn Aften 1/3 fysisk på Havkær.  
  
Sidste år fik vi Nina fra Hedensted ind i bestyrelsen, og hum var et heldigt 
valg - hun blev nemlig efterfølgende Formand for Autisme- og 
Aspergerforeningen for Voksne. 
Hun har søgt og har fået midler fra DH til et bestyrelseskursus i SOME, 
brugen af sociale medier - noget vi gamle koner nok godt kan trænge til. 
Marie blev valgt som suppleant, men pga. den situation, der opstod ved 
konstitutionen, indtrådte hun i bestyrelsen. Sammen med Elisabeth er 
hun nu i et samarbejde med de to andre kredse i Region Midtjylland ved 
at tage kontakt til regionens psykiatrichef og sundhedsdirektør for at 
bringe viden om autisme ind der. I forvejen har Elisabeth og jeg uformelle 
møder med den regionale socialchef. 
 
Vi har i disse måneder holdt en del bestyrelsesmøder virtuelt. Vi har som 
noget nyt startet hvert andet bestyrelsesmøde med at have vore DH- 
repræsentanter med virtuelt - det giver hyppigere og lettere kontakt end 
de hidtidige fysiske møder. 
Vi kan mærke, at familierne bliver mere og mere pressede. Vi er ved at 
drukne i bisidderopgaver, og derfor vil vi nu bruge nogle af vores mange 
penge på at oprette et bisidderkursus. Så sidder nogle her, der kunne 
have tid og lyst til at hjælpe andre i nød, så meld jer til, når vi opretter 
det. Kontakt os endelig, hvis I vil vide mere om, hvad det indebærer. Som 
bisiddere har vi været ude i flere af kredsens kommuner og Birgitte har 
sammen med en pårørendegruppe i Horsens deltaget i et møde med 
Borgmesteren om børn med autisme. 
Vi kommer gerne ud og deltager i politikermøder, hvis det ønskes. Vi har 
dog brug for lokale med kendskab til de lokale vilkår i kommunen. Vi, der 
sidder i bestyrelsen pt., er jo fra Århus, Hedensted og Randers, og det er 
de kommuner, vi har bedst kendskab til. Derfor vil jeg opfordre til, at man 
melder sig som enten kandidat til bestyrelsen eller som suppleant, hvis 
man bor i en af de øvrige kommuner i kredsen. 
 
Der er nemlig en forråelse i gang i kommunerne, hvor økonomi trumfer 
etik, og borgere bliver misrøgtet. I Århus har vi en børneungerådmand, 
der mener, at magtanvendelser er del af den daglige pædagogiske praksis 
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i folkeskolen. Det på trods af at vi, der bor i hans kommune, har fortalt 
både rådmand og PPR om, hvilke hensyn børn med autisme har krav på. 
Det sker få dage efter, at vi havde sendt en opfordring ud til samtlige 
borgmestre i Kredsen om at tage medansvar i den kommende 10års-plan 
for psykiatrien. Og at lytte efter, hvad der blev sagt, da Folketingets 
sundhedsudvalg havde høring om børns trivsel, som er i stor fare i disse 
år. Flere og flere børn mistrives jo. 
 
På vores hjemmeside kan I finde det brev, vi medio januar sendte til 
borgmestrene i Østjylland. I det er der tre gode links, som I kan bruge i 
jeres sager med kommunen i fremtiden. Vi har også sendt et brev om de 
før nævnte magtanvendelser og delt det med alle vore DH-
repræsentanter - i det brev er der endnu flere gode links, og det ligger 
også hjemmesiden. 
Jo mere viden vi som forening kan bringe ind i de kommunale ledelseslag, 
jo sværere bliver det for embedsmænd og politikere at ignorere autisters 
behov. Jeg tror jo på, at når man har hørt, hvad det rigtige er, så vil ens 
samvittighed vride sig, hvis man skal gå imod den viden. 
Men på trods af det oplever vi jo, at økonomi ustandselig sejrer over etik. 
Det skal vi påtale, hver gang vi oplever det. 
Kommunerne er holdt op med at tale om handicappede mennesker med 
varige funktionsnedsættelser - de italesættes nu som borgere med 
vanskeligheder. Dermed sætter man handicapkonventionen ud af spillet! 
Den forråelse skal stoppe nu! 
Det gør vi ved, at enhver, der oplever uret, siger fra på stedet og fortæller 
offentligheden om oplevelsen. Fortielse og angst fremmer ikke vores sag - 
tværtimod. 
Husk, at vi altid gerne hjælper jer som bisiddere. 
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Marianne Banner 
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