
Landsforeningen Autisme, Kreds Vestsjælland  

 

Generalforsamling, tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 18.00 - 21.00  

Danhostel, Holbæk Vandrerhjem  

 

 

Referat/protokol  

 
Tina Ravn Sølling bød velkommen og gennemgik aftenens program. Deltagerantallet er lavere 
end tilmeldte, hvilket kan skyldes covid-19-udfordringen i Danmark. 
 

1. Valg er dirigent og referent.  
Til dirigent valgtes Tina Ravn Sølling, som referent Marianne R. Pedersen. 
 

2. Formanden aflægger beretning.  
Tina Ravn Sølling aflagde beretning. Beretningen er vedhæftet referatet. Beretningen 
blev godkendt. 
 

3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.  
Kasserer Karin Gerd Larsen var fraværende. Tina Ravn Sølling gennemgik derfor 
regnskabet. Regnskabet er revideret og godkendt af revisor. Regnskabet blev 
godkendt. 
 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.  
Bestyrelsen vil gerne udvide bestyrelsen med 3 medlemmer. Dette punkt behandles 
under pkt. 6. Forslaget blev godkendt. Herudover var der ingen forslag fra bestyrelsen. 
 

5. Behandling af indkomne forslag.  
Der var ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgene gælder for 2 år og genvalg kan finde sted. Vi 
har i bestyrelsen besluttet at udvide med 3 bestyrelsesmedlemmer.  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:  

• Bestyrelsesmedlem Siss-May Andvik genopstiller - genvalgt 
• Bestyrelsesmedlem Karin Gerd Larsen genopstiller - genvalgt 
• Bestyrelsesmedlem Tina Ravn Sølling udtræder 
• Bestyrelsesmedlem Stina Lund er på valg 
• Suppleant Lene Danielsen genopstiller ikke. 
• Suppleant Marianne R. Pedersen har overtaget bestyrelsesposten efter Nana Maja 

Friis Christiansen er fratrådt 
• Bestyrelsesmedlem Mette Brenøe Laub Ostenfeld er ikke på valg 

Der skal vælges yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer evt. med interesser indenfor 
følgende områder: IT, journalistisk, jura eller andet. Vi ønsker at være en endnu mere 
aktiv bestyrelse med fingeren på pulsen og bred repræsentation i kredsen. 



Nye valgte til bestyrelsen: 

• Camilla Espenhain Andersen 
• Tanya Alvits  
• Christopher Trung Poulsen 
• Pia Seirup 
• Susan Bøgdal Petersen  

Der skal vælges 2 suppleanter. 

Mette Smith Læssøe blev valgt. 

 

7. Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet samt 2 suppleanter. 2 af medlemmerne 

vælges blandt valgte bestyrelsesmedlemmer.  

 

Siss-May Andvik (fra bestyrelsen) 

Pia Seirup (fra bestyrelsen) 

Lene Eriksen (fra generalforsamlingen) 

Tina Messersmidt – suppleant 

Christoffer Trung Poulsen - suppleant 

 

8. Valg af revisor.  

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at finde revisor snarest muligt. 

 

9. Evt.  

Generalforsamlingen takkede Tina Ravn Sølling for indsatsen. 

 

 

 

 

 


