
Generalforsamling den 28.02.2023 
Referat: 

 

Dagsorden Beslutning/kommentar. 

1. Valg af dirigent Jan Østergaard indstilles og  godkendes som 
forsamlingens dirigent. 
Indkaldelsen med forslag er kommet rettidigt.  
Dirigenten godkender General forsamlingen. 

2. Formandens beretning (Se vedhæftede 
dokument). 

Kommentarer fra forsamlingen: 

• Der ligger materiale om autisme til 

ukrainere på hjemmesiden. 

• Sig noget om at STU/FGU ikke matcher 

de unge > der mangler kvalificeret 

fagprofessionelle på området og der 

skal opkvalificeres. Lige nu tager man 

ukvalificerede ind og opkvalificere dem. 

Der skal fokus på rekruttering og at 

holde på det kvalificeret prof. 

Andre oplever at der er FGU tilbud hvor 
de unge har det godt. Der er mange  

• Dette er Mariannes sidste 
formandsberetning. Det er vigtigt, at vi 
får skabt netværk for alle autister og de 
pårørende. 

 
 
Beretningen er godkendt 

3. Kassererens beretning af årsregnskabet Kommentarer fra forsamlingen: 

• Hvad skal der ske med Sommer camp? 
Det er umiddelbart frie midler til 
børnefamilier og kan bruges på et andet 
projekt end en camp. Det undersøges og 
afklares hvordan disse midler må bruges 
fremadrettet. 

• Der skal budgetteres som udgangspunkt 
med at regnskabet skal gå i nul ved, at 
der er flow i foreningens forbrug af 
foreningens midler. Dette skal primært 
ske gennem aktiviteter rettet mod 
medlemmerne i Kreds Ø. 

• Der lægges en arrangementsplan ud på 
hjemmesiden efter visionsdagen. Næste 
et midlertidigt budget lægges ud på 
hjemmesiden. 

• Man må gerne komme med forslag til 
nye projekter hele året, som løbende 

https://www.autismeforening.dk/news/nyheder-2022/vi-staar-sammen-med-autism-europe-om-at-stoette-autister-i-ukraine/
https://www.autismeforening.dk/news/nyheder-2022/vi-staar-sammen-med-autism-europe-om-at-stoette-autister-i-ukraine/


kan tages med på bestyrelsesmøderne. 
Ønsker man have noget med på 
Visionsdagen skal man sende det ind, 
inden den 17. marts 2023. 

• Den afgående formand opfodrer til, at 
der fremover laves et estimeret budget 
til godkendelse i forbindelse med 
Generalforsamlingen. Det skal drøftes 
hvordan dette kan gøres fremadrettet 
da nuværende Visionsdag først ligger 
efter Generalforsamlingen. 

• Regnskabet er godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag fra 
bestyrelsen. Forslag vedlægges 
referatet. 
 

Forslag 1a vedlægges referatet: 
Forslaget er opstået at Landsforeningen Autisme 
skal hedde Autismeforeningen. Der var dog 3 
rep. der stemte imod ændringen. Der er endnu 
ikke helt enighed om ændring af navnet 
Landsforeningen autisme, kreds Østjylland 
ønsker 1a stemt igennem, så man sikrer Kreds 
Østjyllands CVR- nummer, som en separat kreds 
fra Landsforeningen, Dette så længe den 
juridiske diskussion om navnetvisten endnu ikke 
er afklaret. 
 
Forslag 1b, Konsekvensændring ift. 
suppleanter. 
Der skal være 3 suppleanter fremfor 1 jf. 
repræsentantskabet. 

 
Forslag 2, Vedtægtsopløsning og opløsning. 
 

 

 
 
 
 

Forslag 1a er enstemmigt vedtaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forslag 1 om konsekvensændringen er vedtaget. 
 
 
 
 
Forslag 2 om opløsning af Kreds Østjylland  
27 stemmer for 
1 stemmer blank 
 

5. Behandling af indkomne forslag fra 
medlemmer: 

Der er ingen forslag. 

6. Valg af: 
a) 4 bestyrelsesmedlemmer 
b) 6 suppleanter 

6.a) 
Resi Henningsen, Marianne Banner, Erik 
Rasmussen og Nina Catalina Michaelsen er 
opstillet på GF og er genvalgt for en 2-årig 
periode. 
 
6b)  
Alle 6 suppleanter bliver på valg hvert år på 
Generalforsamlingen.  
Joan Wölck, Birgitte Nielsen, Ole Steffensen, 



Tinna Bomholdt, Sofie Thønnings og Elsebeth Pii 
Svaneopstiller på GF og er valgt for en 1-årig 
periode. 
 
Formandskabet, næstformanden og 
suppleanternes rækkefølge konstitueres direkte 
efter Generalforsamlingen er afsluttet. 

7. Valg af repræsentanter til 
Landsforeningens repræsentantskab, 
samt 3 suppleanter. 

3 repræsentanter valgt: 
Birgit Ravn 
Karin Øgir 
Gunvor Schaldemose. 
 
3 Suppleanter valgt: 
Nethe Olsen 
Sofie Thønnings 
Elisabeth Sørensen 
 
Alle medlemmer må møde op på 
repræsentantskabsmødet sidste weekend i 
oktober og med taleret. 

8. Valg af to revisorer Knud Jensen og Hanne Klerke genopstiller og er 
valgt for en 1-årig periode. 

9. Evt. • Stor ros til bestyrelsen for deres frivillige 
arbejde. Medlem 

• Der anmodes om midler til, at invitere 
formanden fra Landsorganisation med 
til Kreds Øs julefrokost. 

 

 

  



Konstituering af bestyrelsen 
 

Formandskab: 

Nethe Olsen (Horsens) 

Elisabeth Sørensen (Randers) 

 

Næstformand 

Gunvor Schaldemose (Aarhus) 

 

Yderligere bestyrelsesmedlemmer: 

Nina Catalina (Hedensted) 

Resi Henningsen (Skanderborg) 

Marianne Banner (Aarhus) 

Erik Rasmussen (Skanderborg) 

 

Kasserer 

Erik Rasmussen 

Joan Wølck, føl 

 

Suppleanter:  

1. Joan Wølck (Aahus) 

2. Birgitte Nielsen (Aarhus) 

3. Ole Steffensen (Horsens) 

4. Tinna Bomholdt (Aarhus) 

5. Sofie Thønnings (Aarhus) 

6. Elsebeth Pii (Aarhus) 


