Referat af generalforsamling i Landsforeningen Autisme, Kreds Vestsjælland
Lørdag den 12. marts 2022 kl. 11.00-16.00 i Vommevad Forsamlingshus

Velkomst og præsentation af bestyrelsen
Formanden bød velkommen, og informerede om at bestyrelsen som noget nyt i år har valgt at afholde
generalforsamlingen en weekenddag frem for en hverdagsaften, da det måske kunne give flere
tilmeldte. Det er desværre ikke tilfældet.
Efterfølgende præsenterede hvert enkelt medlem i bestyrelsen sig med navn og oplysning om, hvor
længe de har siddet i bestyrelsen.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Susan Petersen
Referent: Henrik og Susanne Kaas
2. Godkendelse af formandens beretning og evt. spørgsmål
Siss May gennemgik beretningen, der har været tilgængeligt forud for generalforsamlingen.
Der blev stillet et spørgsmål om hvad det var for noget ”bøvl” der havde været mht
formandsvalget?
Den nye formand for Autismeforeningen Kathe Johansen gik til valg på bl.a. synlighed/
transparenthed, men det er ikke helt det, kredsen oplever. Det har særligt været udfordrende vedr. den
økonomiske situation i foreningen, og at Kathe ikke er synlig i det politiske arbejde. Hun er en anden
type formand end den forrige. Hun leverer ikke rigtig varen og hun forener ikke foreningen som håbet.
Kathe har besøgt og skal igen besøge bestyrelsen i Kreds Vestsjælland, så de kan drøfte de
udfordringer, der er opstået.
Der blev stillet et spørgsmål til forældreweekenden, om det kun var for forældre med små børn?
Nej det er for alle forældre. Marianne fortalte om weekenden, der havde bestået af netværk og socialt
samvær. Der havde været rum for at ”få luft for frustrationer”.
Karina, der havde deltaget i weekenden, kom med en thumbs up til bestyrelsen for at have arrangeret
en weekend, hvor der var fokus på forældrene.
Deltagelse i SIKON-konferencen
Siss May orienterede om, at der ville være et par stykker fra bestyrelsen, som vil deltage i dette års
SIKON-konference. Efterfølgende vil de i bestyrelsen diskutere, om det er det rette forum for dem for
at hente ny viden, eller om de skal opsøge andre konferencer.
Efterfølgende blev formandens beretning godkendt.
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
Karin gennemgik regnskabet.
Hun havde følgende bemærkninger:
- Kørsel ifm. bisidderkorpset bliver betalt af landsforeningen.

Derudover bliver der igen informeret om den manglende synlighed i landsforeningen i forhold til
økonomien, efter der er kommet en ny formand.
- I 2021 ville landsforeningen gerne låne penge af kredsene. Kreds Vestsjælland ville ikke låne penge
til landsforeningen uden at have afholdt en ekstraordinær generalforsamling om det. Det blev ikke
aktuelt. Landsforeningen havde glemt at søge en fond, og derfor havde de økonomiske udfordringer.
Det skulle efterfølgende være gået igennem oplyser en af deltagerne i generalforsamlingen.
- I januar 2022 skulle landsforeningen overføre medlemskontingenterne til kredsene, men det skete
ikke, og det er ikke noget kredsene er blevet inddraget i.
Det er foruroligende, at det ikke er synligt hvad der foregår i landsforeningen og at der ikke er nogen i
kredsene, der reelt ved hvordan den økonomiske situation er. Det er ugennemskueligt og de er gang på
gang blevet overrasket.
- Bestyrelsen i Kreds Vestsjælland vælger at holde fokus på egen kreds og på det de kan få indflydelse
på. Men det andet fylder meget. Det er første gang, at bestyrelsen vælger at være åben om hvad der
foregår i landsforeningen.
Karin fik stor ros for sit arbejde og regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Der var ikke kommet nogen forslag.
Marianne oplyste, at bestyrelsen gerne vil opdatere vedtægterne. Dog afventer de et udspil fra
landsforeningen, der vil lave en ensretning af vedtægterne i alle kredsene.
Der bliver stillet et spørgsmål, om der er stor forskel på kredsene?
Til det bliver der svaret, at nogle kredse råder over sommerhuse og fondsmidler.
På grund af al den uro der har været mht. formandsskiftet mm, er det blevet besluttet, at vedtægterne
nu skal være ens og der skal være bedre sammenhæng.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til bestyrelsen
Formand Siss May Andvik blev genvalgt.
Kasserer Karin Gerd Larsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Tanya Lang Alvits blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Susan Bøgdal Petersen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Camilla Espenhain Andersen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Christopher Trung Paulsen genopstillet ikke.
Gitte Christine Winther blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Der blev valgt tre suppleanter:
Gitte Serup-Sørensen
Mette Nielsen
Julia Scheel

7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet samt tre suppleanter.
To af medlemmerne vælges blandt valgte bestyrelsesmedlemmer
Medlemmer fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslog, at Siss May og Tanya skulle vælges som medlemmer, og det blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog, at Henrik skulle vælges som suppleant. Derudover meldte Mette sig som den
anden suppleant fra bestyrelsen. Det blev godkendt.
Medlemmer valgt blandt medlemmerne:
Michael Timothy Andersen, der ikke var til stede ved generalforsamlingen, havde på forhånd
tilkendegivet at han gerne ville stille op. Det blev godkendt.
Susan Petersen ønskede at stille op som suppleant. Det blev godkendt.
Der var en kommentar til bestyrelsen, om at de fremover gerne må stille det mere overskueligt op i
dagsorden, så det bliver mere tydeligt i forhold hvem der er på valg.
8. Valg af revisor
Revisor Susanne Hansen modtager genvalg, og det blev godkendt.
9. Eventuelt
Bisidderkorpset
Der var et ønske om at høre mere om hvad bisidderkorpset er, og hvad det indebærer hvis man
ønsker at være frivillig?
Siss May fortalte, at der bliver afholdt et bisidderkursus, som man skal deltage i. Derudover fortalte
hun hvordan en bisidders rolle kan være og at det nogle gange viser sig, at det er en partsrepræsentant
eller advokat der i stedet for er brug for.
Der er to medlemmer der ønsker at være bisiddere. Bestyrelsen sørger for at give tovholder Michael
Timothy Andersen besked om dem.
Henvend dig til bestyrelsen, hvis du gerne vil lave et arrangement
Siss May kommer med en opfordring til, at man altid er velkommen til at henvende sig til bestyrelsen,
hvis man gerne vil lave et arrangement.
Netværksgrupper
Der var en kort gennemgang af i hvilke byer der er netværksgrupper:
- Sorø
- Ringsted
- Holbæk – kører på lavt blus
- Slagelse – er fyldt op
Netværksgrupperne har også deres egen facebookside.
Opstart af netværksgrupper
Hvis man gerne vil opstarte en netværksgruppe, kan man kontakte bestyrelsen. Man behøver ikke stå
alene med det. Kassereren oplyser, at hvis det koster penge at booke et lokale til netværksmøderne, så
kan man få udgiften betalt af kredsen.
Der bliver spurgt, om man gerne må deltage i en netværksgruppe i en anden kommune, hvis der ikke
er en gruppe i egen kommune? Det må man gerne.
Arrangementer for sen-diagnosticerede
Mette og Tanya fra bestyrelsen informer om, at der den 1. maj og den 11. juni vil være arrangementer
for voksne der er sen-diagnosticeret.

Spilcafé for unge i Sorø
Der skal oprettes en spilcafé for unge i Sorø på baggrund af modtagelse af handicappris 2021 på 5.000
kr. der blev uddelt. Man må godt komme fra andre kommuner og deltage.
Der bliver efterspurgt en teenager-netværksgruppe. Tanya oplyser, at Autisme Ungdom Vestsjælland
er i Slagelse.
Kommende oplæg og arrangementer
- Næste uge er der et oplæg om STU Holbæk, hvor der er en plads tilbage.
- I slutningen af marts bliver der i anledning af autismeugen afholdt webinarer – se mere på
landsforeningens hjemmeside.
- Den 2. april er det international autismedag, og bestyrelsen afholder en zoo tur. Der er stadigvæk
nogen få ledige pladser.
- Den 5. april bliver der afholdt det sidste af de ”5 nemme kurser”: Sådan bruger du sociale midler.
Brug hjemmesiden og Facebook til at holde dig orienteret om kurser og arrangementer, og kontakt
gerne bestyrelsen ved spørgsmål.

Efter generalforsamlingen var der frokost, og kl. 14.30 – 15.50 var der foredrag med Louise Egelund
Jensen.

