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Der er kun ni måneder siden vi sidst havde generalforsamling den 9. juni 2021, alligevel er der sket en 
del i Kreds Vestsjælland. 

Der er ni medlemmer i bestyrelsen og der blev ikke valgt nogen suppleanter på sidste 
generalforsamling. 

Der blev valgt tre repræsentanter og to suppleanter til Repræsentantskabet. 

Kort efter generalforsamlingen holdt vi konstituerende bestyrelsesmøde. 

Formandens beretning, regnskab, referat fra generalforsamling og konstitueringsskema lægges altid 
ud på vores hjemmeside. 

Den 19.-20. juni 2021 deltog syv bestyrelsesmedlemmer i et Kredsseminar i Faaborg. Der blev bl.a. 
orienteret om den økonomiske situation i Landsforeningen Autisme. Vi havde er kursus i GDPR-
regler, et webinar om den nye diagnoseliste, ICD-11 og afsluttede søndag med en værdidebat. 

Weekenden blev også brugt til at knytte bånd og erfaringsudveksle med alle de andre kredse i 
Danmark. Det er guld værd og har stor betydning for det samarbejde vi har på tværs af kredsene.  

Derfor er vi glade for at det er besluttet også fremover at holde kredsseminar en gang om året, og i 
år bliver det i Nyborg den 7. og 8. maj.  

Lige inden sommerferien sendte vi ansøgninger afsted om fondsmidler til ”Fem Nemme Kursus”, og 
en forældreweekend, og i sommerferien fik vi skrevet ansøgning om penge til et Zoologisk have 
arrangement, som vi ønskede at afholde på Verdens Autismedag, 2. april 2022. 

Inden sommerferien var ovre, modtog vi positivt svar på alle ansøgninger. 

De ”5 nemme kursus”, er mest rettet mod frivillige i bestyrelser, men vi har valgt at invitere vores 
medlemmer med. De kurser som vi har gennemført, har været gode og lærerige, og vi arbejder hele 
tiden med at få brugt den viden vi har fået. 

Det at finde plads til fem kurser indenfor en så kort periode har nok været lidt for ambitiøst, vi er 
trods alt frivillige og der skal også være plads i kalenderen.  

Efter sommerferien startede vi igen op med et ambitiøst program: 

 I august holdt vi forpremiere på Ternet Ninja 2 i Holbæk 
 Vi var to bestyrelsesmedlemmer som sammen med syv andre medlemmer fra Kreds 

Vestsjælland, som gennemførte et bisidderkursus over tre aftener, udbudt gennem 
Landsforeningen. Vi har fået en tovholder til bisidderkorpset, Michael Timothy Andersen. 
Beskrivelse og kontaktinformation er lagt ud på vores hjemmeside. Korpset vil først og 
fremmest bestå af medlemmer fra Kredsen, og vi kan godt bruge flere medlemmer, der har 
lyst til at være en del af bisidderkorpset. Alle får tilbudt kursus inden opstart. Vi mangler 
fortsat nogen detaljer inden bisidderkorpset er helt oppe at køre, men meld jer gerne 
allerede nu.   

 I september afholdt vi et arrangement i Skælskør. Et foredrag om Autisme og seksualitet af 
Kathrine Felland Gunnløgson, konsulent hos Molis og privat psykolog. Tak for et rigtigt godt 
foredrag og masser af positiv respons fra deltagerne. 

 Vi havde Temadag for bestyrelsen, hvor vi planlagde det kommende års aktiviteter og 
udarbejdede et årshjul. Ideerne var mange og engagementet var stort. 



 Sikon konferencen som var blevet udskudt i flere omgange, blev endeligt afholdt 26.-
28.september 2021 og vi var tre fra bestyrelsen som deltog. Vi har haft en tradition om at 
sende nogen fra bestyrelsen afsted til konferencen, for at orientere os om mulige 
oplægsholdere til vores kreds og samtidigt blive opdateret på det autismefaglige område. 
Vi sender også i år tre bestyrelsesmedlemmer afsted til Sikon-konferencen i april 2022, men 
er bekymret for årets program og mener udbuddet er for smalt. Ikke fordi emnet ”Autisme 
og seksualitet”, ikke er vigtigt, men for os som kreds bliver emnet for smalt, vi repræsenterer 
trods alt en stor gruppe og ønsker at have et tilbud, som spænder bredt.  
Vi evaluerer efter årets konference og tager efterfølgende stilling til om vi i fremtiden skal 
prioritere at deltage i andre konferencer, som favner bredere. 

 I oktober blev 1. kursus af de fem nemme afholdt ”Sæt dagsordenen i de lokale medier” 
 I forbindelse med Regions-og kommunalvalget 2021, blev der udsendt et 

Retssikkerhedsmanifest fra Landsforeningen Autisme, til alle opstillede kandidater og til alle 
landets kommuner. I Kreds Vestsjælland fulgte vi op på udsendelsen og sendte en 
”rykkerskrivelse” til de fleste opstillede kandidater i vores kommuner. Vi kunne helt klart se 
det gav resultater og der var flere politikere som rettede henvendelse til os og ønskede 
samarbejde efter valget. 

 Repræsentantskabsmøde blev afholdt den 30.-31.oktober 2021. Vi var tre repræsentanter 
afsted, hvoraf den ene var suppleant pga. sygdom. Her modtog Kreds Vestsjælland den nyligt 
oprettede Impalapris, som den kreds der har haft den største procentvise medlemstilgang 
det seneste år. Positivt og overraskende - vi takker for prisen. 
Desværre ser der ud til der er ved til at blive en tradition i Landsforeningen Autisme, vi ikke 
får afsluttet repræsentantskabsmøderne inden tidsfristen. 
I år var der de omfattende vedtægtsændringer som efter vores mening fyldte, da det kræver 
debat. 
Det betød 2 ekstra repræsentantskabsmøder i november, hvor vi desværre manglede en 
repræsentant, da vores suppleanter ikke kunne stille op. 

 I november blev der afholdt et kursus ”Introduktion til autisme for forældre og pårørende til 
ny-diagnosticerede børn” med psykolog Annette Møller. I løbet af foråret ønsker vi at 
afholde et kursus for ny-diagnosticerede voksne. 

 19.-21.november 2021 blev der afholdt forældreweekend på Møn. Weekenden var en 
succes, hvor vi fik netværket og skabt relationer, gået ture i den skønne natur, spist masser af 
god mad lavet af skønne forældre i arbejdsgrupper. Lørdag aften fik vi besøg af 
standupkomiker Olav Lundsgaard. Det blev en fornøjelig aften og afsluttet med en 
gallamiddag. Søndag afsluttede vi weekenden med en brunch og et oplæg om 
netværksgrupper. 

 I start af december blev 2. kursus af de 5 nemme afholdt ”Få indflydelse i kommunen”. 
 December kom også med nye Corona restriktioner og betød aflysning af vort 

julefilmsarrangement. 
 I januar måtte vi desværre aflyse 3. kursus af de 5 nemme ”Sådan bruger du de sociale 

medier”. Kurset vil blive afholdt 5. april 2022 og bliver det 5. og sidste kursus af de 5 nemme.  
 Heldigvis kunne vi gennemføre vores arrangement i Vommevad forsamlingshus den 25. 

januar 2022 med et oplæg af Ole Anders Rauff – Powerautist. Endnu et godt foredrag og 
vellykket arrangement. 

 I februar blev 3. kursus af de 5 nemme afholdt - ”Bliv fortrolig med Teams og Zoom” og 4. 
kursus ”Sådan rekrutterer vi flere frivillige” bliver afholdt 7.marts. 

Netværksgrupper  



Vi har netværksgrupper i de fleste af vores kommuner vi repræsenterer. Her mødes frivillige, 
pårørende og mennesker med autisme og vidensdeler. Har nogen lyst til at være tovholder til en 
netværksgruppe, hjælper bestyrelsen gerne med opstart. 

Dansk Handicapforbund – DH 

Vi har repræsentanter i de fleste af vores kommuner. Har nogen lyst til at være repræsentant i deres 
egen kommune kan der rettes henvendelse til os i bestyrelsen. 

Verdens Autismeuge uge 13. 

Sidste år samarbejdede vi med mange andre kredse i Danmark om at udbyde en række webinarer til 
vores medlemmer i forbindelse med verdens autismeuge. Vi gentager succesen fra sidste år og vi er i 
fuld gang med planlægningen. 

Der vil blive udbudt to webinarer pr. dag fra mandag 28. marts t.o.m. fredag 1. april. 

Som afslutning på autismeugen har Kreds Vestsjælland vores eget Zoologisk have arrangement med 
morgenrundvisning lørdag 2. april 2022. 

Samarbejde med Landsforeningen 

Vi oplever samarbejdet med Landsforeningen kræver mere af os som bestyrelse sammenlignet med 
tidligere år. De landspolitiske uenigheder, debatter og ikke mindst den økonomiske situation som 
Landsforeningen befinder sig i, fylder meget. 

Vi oplever der bliver flere opgaver som bliver lagt ud til os frivillige i kredsene. 

Der er faste månedlige kredsformandsmøder med Landsformand Kathe Johannesen. 

Der er nedsat en lang række arbejdsgrupper hvor nogen er kun åbne for bestyrelsesmedlemmer og 
andre er åbne for medlemmer i foreningen. I alle arbejdsgrupper er der et medlem fra 
Hovedbestyrelsen som tovholder. 

Udviklingen af de 2 sidste års repræsentantskabsmøder har været belastende for de repræsentanter 
vi har sendt afsted. 

Vi prøver at forholde os løbende og har flere gange måtte henvende os til Hovedbestyrelsen.  

Vi ville ønske samarbejdet ud til kredsene var tættere end det vi erfarer. 

Formand og næstformand havde et møde i januar med Landsformand Kathe Johansen, da vi ønsker 
dialog og tæt samarbejde. 

Vi har aftalt et nyt besøg af Kathe til et møde med hele vores bestyrelse efter generalforsamling 
2022, hvor vi nærmere kan drøfte de udfordringer vi oplever. 

Bestyrelsesarbejde 

Vi er en bestyrelse som er bredt repræsenteret, med forskellige kompetencer og med et højt 
ambitionsniveau. Vi brænder alle for autismesagen og vi vil gerne bidrage med at sprede viden og 
skabe fællesskaber som rummer os alle. 

Vi har også måttet erkende at vi har haft et for højt ambitionsniveau, som vi har måttet justere 
gennem året. Vi er alle frivillige og det skal vi som bestyrelse blive bedre til at tage højde for. 



Vi havde en ambition i år at arrangere et større arrangement om Retssikkerhed med Monica Lylloff 
og Emil Falster, ligesom vi havde et ønske om at arrangere et Retssikkerhedskursus delt op i 
børneområdet, ungeområdet og voksenområdet, med efterfølgende spørgetid til socialrådgiver. 

Det har vi været nødt at udskyde, men tager det med os ind i næste års planlægning. 

Vi har internt i bestyrelsen arbejdet med at lave en arbejdsstruktur med tydelige rammer og 
fordeling af ansvar.  

 Vi har nedsat en hjemmeside- og Facebooks gruppe. 
 Vi har GDPR ansvarlige som nu afventer at modtage de gældende GDPR-regler fra 

Landsforeningen for hvad der forventes af os ude i kredsene. 
 Vi er i gang med at udarbejde mediepolitik, herunder sociale medier. 
 Vi har nedsat en vedtægtsgruppe. Landsforeningen ønsker at ensrette kredsenes vedtægter, 

derfor er vi afventede med at revidere vores vedtægter indtil vi modtager forslaget fra 
Landsforeningen. 

 Vi er i gang med at udarbejde en forretningsorden som skal indeholde hvilke opgaver vi i 
bestyrelsen skal løse. Rolle og kompetencefordeling, hvordan arbejdet organiseres og 
hvordan bestyrelsesmøder afvikles. 

Vores håb er at organisere arbejdet, så der kan frigøres ressourcer til det vi alle brænder for, nemlig 
at lave gode arrangementer, kurser, netværksgrupper, udvikle nye ideer osv. 

Vi er en bestyrelse på ni medlemmer, hvor vi for to år siden var mange nye. Det har haft stor 
betydning for vores arbejde og har givet os en masse erfaring som vi vil tage med os ind i det 
fremtidige arbejde. 

Det er en stor fornøjelse at samarbejde med så mange kompetente og engagerede mennesker som 
vores bestyrelse består af. 

Vi har også mødt udfordringer og en af dem er, at vi mangler suppleanter til bestyrelsen. Vi må 
erkende vi har haft et højt ambitionsniveau, hvor vi ikke har taget højde for der i kortere perioder har 
været bestyrelsesmedlemmer som har været ramt på det at være pårørende, det skal der også være 
plads til. Samtidigt har vi haft et bestyrelsesmedlem som ikke har deltaget i dette års arbejde.  

Derfor håber vi til årets generalforsamling at der er flere som vil vurdere om de ønsker at stille op til 
valg til bestyrelsen eller som suppleant. 

Suppleanterne deltager på lige fod som alle i bestyrelsen, men at være suppleant giver en større 
fleksibilitet og kan være en fin start til at snuse til om bestyrelsesarbejdet er noget for dig. 

Vi har bestyrelsesmøder en gang om måneden på roterende dag. Efter generalforsamlingen, starter 
vi op med et konstituerede bestyrelsesmøde den 23. marts 2022. 

Vi afholder Temadag 23. april.2022 hvor vi arbejder med årshjul og drøfter hvad årets arbejde skal 
indeholde. 

I vores arbejde ønsker vi at inddrage vores medlemmer i højere grad og vi ønsker os flere frivillige 
som kan bidrage på forskellig vis. I er altid velkommen til at tage kontakt med os i bestyrelsen. 

 
 
Siss May Andvik 
Formand, Landsforeningen Autisme, Kreds Vestsjælland 


