
Referat fra Generalforsamling i 

Landsforeningen Autisme, Kreds Vestsjælland  

Generalforsamling, onsdag, den 9. juni 2021 kl. 18.00-21.00  

Danhostel, Holbæk Vandrerhjem  

 

1.Valg af dirigent og referent 

Susan Hansen blev valgt som dirigent og Camilla Espenhein Andersen blev valgt som 

referent.  

2. Formanden aflægger beretning 

Formand Siss-May Andvik aflagde beretning. Beretningen er vedlagt som bilag 1. 

 

I forlængelse af beretningen fortalte formand Siss-May Andvik om nuværende og fremtidigt 

arbejde i bestyrelsen. 

- Bestyrelsen har ansøgt til DH om lokalpulje, til 5 kursus til de frivillige i foreningen. Vi 

afventer svar den 22. juli 2021.  

- Bestyrelsen har en kursusrække på fire moduler i støbeskeen, som opfølger på sidste 

års kursus ’Kend din Ret’ - Grundlæggende forvaltningsret – Børneområdet – 

Overgangen ung til voksen – Voksenområdet.  

- Sikon konferencen er udskudt 3 gange, men afholdes nu den 26.-29. september 

2021. Vi sender tre bestyrelsesmedlemmer afsted til konferencen. 

- Bestyrelsen ønsker at revidere vores Kredsvedtægter i det kommende år. 

- Kort orientering om den økonomiske situation i Landsforeningen Autisme, herunder 

de seneste dages onlinemøder. 

Bestyrelsen har henvendt sig til Hovedbestyrelsen (HB) og har bedt om en skriftlig og 

dokumenteret redegørelse. Der afventes forsat svar. 

Bestyrelsen kan ikke tage stilling til hvordan Kreds Vestsjælland evt. kan bidrage til 

genopretning af Landsforeningens økonomi inden denne redegørelse er modtaget. 

Bestyrelsen er enige om ikke alene at tage beslutning, men lægge denne beslutning 

ud til medlemmerne i Kreds Vestsjælland ved en ekstraordinær generalforsamling. 

- Det sidste Webinar, som vi fik tilbudt gratis fra Det Nationale Autismeinstitut (DNA), 

afholdes den 16.juni 2021 kl.18.00 – 21.00 og handler om Autisme og Isolation. 

Bestyrelsen har gjort sig gode erfaringer i den digitale verden gennem året, og det er 

helt klart et område vi fortsat vil have fokus på – evt. også i samarbejde med andre 

kredse. 

Bestyrelsen glæder sig til at genåbne for fysiske arrangementer og netværksgrupper. 

Der arbejdes videre med udvikling af netværksgrupper til voksne på spekteret – 

Kvinder og mænd. Der mangler tovholdere til disse grupper, og bestyrelsen er meget 

gerne behjælpelige ved opstart af grupper. 

- I det kommende år ønsker bestyrelsen at have hovedfokus på Kredsarbejdet, for at 

bedre forholdende for dem som har autisme og for pårørende. Samtidigt vil 

bestyrelsen gerne formidle viden til relevante fagpersoner og kommunalpolitikere. Der 

er Kommunalvalg til efteråret. 

- Alle er velkomne til at tage kontakt med bestyrelsen. 

Sissmayan@autismeforening.dk  

mailto:Sissmayan@autismeforening.dk


Spørgsmål fra salen: Må frivillige spørge Kredsen om hjælp med et arrangement?  

Svar: Ret henvendelse til kredsens bestyrelse hvor der kan tages stilling til det konkrete 

arrangement. 

Spørgsmål fra salen: Vil bestyrelsen være med i en skolebestyrelse (Kalundborg Sigrid 

Undsæt skolen (specialskole) 

Svar: Dette spørgsmål fører til flere spørgsmål – hvor mange timer er der tale om, hvor ofte 

er der møder, hvilken funktion forventes bestyrelsesmedlemmet at varetage i 

skolebestyrelsen? Ret henvendelse til bestyrelsen, hvor der kan tages stilling til det.  

 

3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab. 

Kasserer Karin Gerd Larsen gennemgik regnskabet, med uddybning af enkelte poster.  

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgene gælder for to år og genvalg kan finde sted.  

    Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

• Næstformand Marianne Rejnhold Pedersen er på valg og genopstiller 
• Bestyrelsesmedlem Mette Brenøe Laub Ostenfeld er på valg og genopstiller 
• Bestyrelsesmedlem Pia Seirup udtræder  
• Suppleant Mette Læssøe stopper  

    Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 

Marianne Rejnhold Pedersen - enstemmigt genvalgt 

Mette Brenøe Laub Ostenfeld - enstemmigt genvalgt 

Henrik Schjerning Kaas blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem 

Der var ingen kandidater til posten som suppleant i bestyrelsen. 

 

7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet samt to suppleanter.  

    To af medlemmerne vælges blandt valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Fra bestyrelsen blev valgt: 

• Siss-May Andvik  

• Tanya Lang Alvits 

Som repræsentant fra de menige medlemmer blev valgt: 

• Lene Eriksen 

Som suppleant fra bestyrelsen blev valgt: 

• Christopher Trung Paulsen 

Som suppleant for de menige medlemmer blev valgt: 



• Pia Seirup 

 

8. Valg af revisor 

Susanne Hansen vil gerne fortsætte. Vedtaget. 

 

9. Evt. 

Et par medlemmer meldte sig til at være lokale kontakter i forhold til lokalebookning i 

Kalundborg.  

 

Under evt. vil medlem af Hovedbestyrelsen, Tina Ravn Sølling, komme med en kort 

orientering omkring den økonomiske situation i Landsforeningen Autisme. 

 

Indlæg fra Tina Ravn Sølling: 

Siden 9. januar 2021, har Tina Ravn Sølling været med i Hovedbestyrelsen. Tina Ravn 

Sølling sidder også i ”Frivilligstrategi-gruppen”. Denne gruppe sender en 

undersøgelse/spørgeskema ud til medlemmerne om en måneds tid.  

Derudover sidder Tina Ravn Sølling også i bestyrelsen i et botilbud i Slagelse kommune, 

dette hverv er hun valgt til blandt medlemmerne i Hovedbestyrelsen.  

 

Tina Ravn Sølling orienterer kort om den økonomiske situation i Landsforeningen Autisme.   

Årsagen til den dårlige økonomi skal bl.a. findes i mangel på likviditetsbudget. 

Tina Ravn Sølling forsøger at svare på om problemerne omkring økonomien er opstået før 

eller efter nytår, og svaret er ”både og”. Det er ikke noget, som hovedbestyrelsen har kunnet 

forudse. Hovedbestyrelsen er først orienteret forrige fredag, og de har siden arbejdet på 

højtryk for at komme på løsninger.  

 

Ifølge Tina Ravn Sølling er det altoverskyggende at vi har en VIGTIG sag at arbejde for - 

Autisme sagen i Danmark. 

 

Der kigges på flere muligheder for at rette op på økonomien i Landsforeningen Autisme. Bl.a. 

ses der på om kredsene kan låne penge til Landsforeningen til en rente på 2,5%. Tina Ravn 

Sølling pointerer at ingen kredse tvinges til noget. Tina Ravn Sølling mener ikke at Kreds at 

der vil være en forventning til Kreds Vestsjælland, idet likviditeten i kredsen ikke er voldsomt 

stor.  

 

Det er ærgerligt, som nyt Hovedbestyrelsesmedlem at dette økonomiske kaos overskygger 

sagen. 

 

Bestyrelsen i Kreds Vestsjælland er flot repræsenteret af både diagnosticerede, pårørende, 

fagfolk mm. 

Alle er velkomne til at kontakte Tina Ravn Sølling på mail tinasoe@autismeforening.dk. 
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Det bemærkes fra bestyrelsen at såfremt Kreds Vestsjælland skal afstå fra kontingentmidler 

eller låne penge til Landsforeningen, sker dette ikke uden afholdelse af en ekstraordinær 

generalforsamling.  

 

 

Der var ikke yderligere til eventuelt. 

 


