
Referat af bestyrelsesmøde den 16.01.2023 
Deltagere: 

Ole 

Nethe 

Elisabeth 

Erik  

Marianne 

Resi 

Joan 

Nina 

Birgitte 

Elsebeth Pii 

Gunvor, Referent. 

 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Kommunerne rundt 

Randers 

Randers mangler penge og folk er blevet opsagt. Projektpenge bliver ofte brugt ind over driften og 

der har kun været muligt at genansætte 1 ud af 2 tidligere stillinger, som er blevet opsagt. 

Autisme center åbner dørene op for jobcentermøder så borgere kan komme i rammer som 

Elisabeth er kommet med i arbejdsgruppen som skal kommentere og vejlede ift. at den rapport 

som er blevet udarbejdet ift. jobcentret i Randers. Der kommer en fælles udmelding når Byrådet 

har behandlet arbejdsgruppens tilbagemelding. 

Folkemødet i Randers. Her er der 6 folketingsmedlemmer der stiller op. 

 

Horsens 

For at få lidt roteret lidt rundt på at suppleanter deltager til DH mødet. 

Der er kun en vej ind til DH og det er gennem formanden, da sekretæren ikke vil kontaktes hele 

tiden.  

PPV’erne bliver ikke altid kørt igennem, så de kan påklages. Dette skal der ryddes op i. 

Der skabes nye grupper i DH. Ole og Nethe er kommet med i den politiske gruppe. 

 

Aarhus 

DH er i gang med at planlægge Årsmødet den 21. marts 2023 hvor Anders Winnerskjold inviteres 

ind som oplægsholder, om han kan. DH har skrevet til Rådmanden ift. besparelserne på BPA-

ordningen – der afventes svar. DH gør ligeledes opmærksom på, at der er mange unge med 

handicap og diversitet som gerne vil have en almen uddannelse. 



Der skal spares 5 millioner på kørsel i år og 10 millioner de næste 3 år. Det er bekymrende at man 

har fokus på at solokørsel skal mindskes samtidig med at klassekvotienterne stiger og børnene ikke 

bliver udredt tids nok inden børnene ryger i belastningsreaktioner.  

3. Forberedelse af generalforsamling 

• Der er gennemgang af forslag til vedtægtsændringer. 

• Jan Østergaard har sagt ja til at være dirigent på Generalforsamlingen. 

• Marianne Banner afgår som kredsformand og vil fremadrettet kun være aktiv lokalt. 

• Der er 4 medlemmer på valg i år: 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

• Formandens profil i Kreds Ø. Du skal være tovholder på at sende dagsorden ud, være 

profilen udadtil som klædes på af kommunerne, lave de administrative opgaver, deltage i 

repræsentantskabet, kredsformandsmøde, varetage mediedækningen medmindre andet er 

aftalt mv.  Der skal fokus på et kollektivt formandskab – det kræver en stram struktur. 

Lokalmøder som afholdes i Aarhus regi varetages at bestyrelsesmedlemmer fra Aarhus. 

4. Arrangementer 

Randers 

Der deltog 45 personer i Randers til Når Sanserne larmer v/ Line Gebauer 

Kunstudstillingen flyttes til uge 32 fordi Biblioteket er under ombygning. 

Aarhus 

Edukativt 3 dages kursus. 

Den første kursusdag er løbet af stablen. Der er tilmeldt 11 unge (15 år og op) med deres familier, 

hvoraf 6 unge mødte op. Det er familier der har forsøgt i 10 år på at få udredt deres børn og nu står de 

med senudredte unge. Det var en rigtigt god eftermiddag og der blev oprettet en gruppe på Facebook. 

Skanderborg 

Foredrag og dialogmøde med Felix Munch kommer til Skanderborg den 30.01.23  

Låsby skole vil gerne have Landsforeningen med til et nyt skolemøde.  

Horsens 

Thue Sommer er på vej til Horsens….dato kommer senere.  

5. Evaluering af bestyrelseskurset 07/01/23 

Det var et godt kursus omkring Lobbyisme i kommunalregi. Det skabte en god dialog omkring 

hvordan vi intern kan spare med hinanden. 

6. evt. 

 


