
Referat af bestyrelses- samt rep.møde den 09.01.2023 
Bestyrelsesdeltagere: 

Ole Steffensen 

Nethe Olsen 

Elisabeth Sørensen 

Erik Rasmussen 

Marianne Banner 

Resi Henningsen 

Joan Wøhlk 

Nina Catalina F. Michaelsen 

Birgitte Nielsen 

Sofie Winther 

Gunvor Schaldemose, Referent. 

 

Deltagende repræsentanter: 

Karin Øgir 

Birgit Ravn 

Gunvor Schaldemose 

1. Repræsentanterne valgt i Kreds Ø er inviteret ind til formøde, ift. at afstemme sig ift. holdningen i 

Bestyrelsen. Således at de repræsenterer bestyrelsens holdning til afstemningen i forbindelse med 

den Ekstraordinære Generalforsamling den 14. feb. 2023. Kreds Ø vil appellere, at forsamlingen og 

afstemningen suspenderes da der ikke er et validt grundlag for indsigelsen eller afstemningen. Der 

opfordres til en dialog og ingen smides under bussen. Det er en for alle – alle for en. 

2. Dagsorden er godkendt.  

3. Marianne og Nethe har lagt et forhåndsbudget. 

- Der efterlyses, at der er plads til noter der er skrevet mere ud, så man kan se hvad midlerne 

præcist er gået til. 

- Regnskabet er blevet større og større da der søges flere og flere §18-midler. Det har tidligere 

været for nemheds skyld for dem der søgte pengene hjem.  

- Nethe er rigtigt god til at søge fonde og Kreds Ø har stået for rigtigt mange gode 

arrangementer. 

- Der kigges ind i hvordan der kan laves en ny regnskabsform. 

4. Evaluering 

- Lave arrangementer der giver underskud. 

- Kan vi lave et projekt op omkring golf og Dorthe Hölck. 



- Afvente generalforsamlingen. 

- Prøver at få aktiviteter ud i alle Kredsens kommuner samt få flere medlemmer til at tage et 

frivilligt ansvar. 

- Lave flere konceptløsninger der kan gå på tværs af kommunerne: edukative forløb, ungeklub, 

golf, autisme og tosprogede familier, workshops eller fædreoplæg.  

- Lave en frivillig liste så man kan hente kræfter ind fra nærområdet – meget konkretiseret og 

visualiseret. 

- Har du en idé så skriv til bestyrelsen og bliv bakket økonomisk op. 

5.  

- Kredsformandsmøde: intet at interesse 

- SIKON. Der har indtil videre været 2 medlemmer der har været afsted og videregive viden 

tilbage til bestyrelsen. Fremadrettet så trækkes der lod om to billetter inden 

generalforsamlingen går i gang så det er bestyrelsesmedlemmerne 

- Ny Højtoft bliver en institution med 50 pladser, det bliver alt for stort. Ny Højtoft kan ikke 

bruges som eksempel da vi er tilbage til tidligere tiders stor-institutioner. Der skal være en 

bosteds-politik om at der max må være 25 beboere på et bosted. 

6. Evt. 

- Randers er ved at bygge boliger ude på Neptunvej hvor der lige nu ligger 40 boliger for 

udviklingshæmmede. Nu bygges der 10 nye boliger med. 

- Resi informerer om Frivillig Messe hvor man kan komme og fortælle om sin forening. Der er 

tilmeldingsfrist den 6. marts. 2023. 

- Møde med PPR i Syddjurs hvor der udvikles på at arbejde på tværs af forvaltninger. Vi ser de 

samme problematikker i kommunerne. Birgitte har oplyst om at der kommer arrangementer 

som de kan melde sig på…. blandt andet forråelse. 

- VIVE projekt, Borgeren i centrum (Aarhus, Hedensted og    hvor Marianne og Nina er inviteret 

med i projektet.  

- Bustræning i Aarhus i et peer til peer perspektiv. Der skal være opmærksomhed på at de unge 

er klar til at blive eksponeret på denne måde. 

- Kreds ø er blevet kontaktet af en far til et barn med autisme. Han kan henvende til Frivillig 

huset; Aarhus (Søndergade 30) + Sund by Horsens kan man låne gratis lokaler. 

- Kan vi lave en aften for fædre: ”Spring ud Autist”, ølsmagning og en beuf. 

 

 

Ses til General Forsamlingen den 28.02. 2023 ude i Havkærparken kl. 17 – med opstart kl. 18. 

Der bestilles mad til 25 deltagere. 

 

 

 


