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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 06/08-2022 
Dagsorden: 

• Formalia. 
• Gensidig orientering. 
• Ekstern næstforperson 
• Evaluering af sommerferie 
• Solsikkesnoren 
• Ændre autismes stemmer 
• Anmodning 
• Lokalafdeling Udvalget 
• Ungdommes Folkemøde 
• Lønramme DL 
• Næste HB møder 
• Nye udvalg 
• Lukket punkt (Børneattest Hovedstaden) 
• Evt. 

 

Deltagende til mødet fra punkt 1: Angelina, Andreas, Anton, Hilde, Jonas Brøns., Maia, Marcus, 
Naja, Silas, Silke og Sofie 

 

Punkt 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke, Angelina er dirigent de første 30 min. 

Valg af referent: Angelina. 

Dagsorden godkendt 

 

Punkt 2. Gensidig Orientering 

Silke fortæller hun har lavet en del siden sidst. Hun har været afsted til Folkemødet på Bornholm. 
Hun fik netværket en del og kom også med på TV2. Hun fortæller at vi har haft afholdt dialogmøde 
omkring hvordan forholdet mellem Landsforeningen og Autisme Ungdom. Der har været 
sommercamp, hvor hun var med som frivillig. Det var en god, men hård oplevelse. Efter hun er 
kommet tilbage fra ferie, så har hun arbejdet meget med sin egen ToDo liste, både på lokal og 
national plan. Hun har ordnet administrative ting og skrevet diverse debatindlæg. Hun har også 
hjulpet til, mens Angelina har været syg. Hun har også været et til foredrag og de snakker allerede 
om at booke Autisme Ungdom igen. Hun er også blevet bedre til at bruge hendes google kalender, 
så man kan se hvad hun laver hvornår.  
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Naja fortæller at sommercamp gik det godt. Vi havde glade deltagere og stresset frivillig, som vi vil 
skulle bruge flere af. Vi havde også problemer med busselskabet og i går mødes camplederne til 
evaluering og få skrevet den rapport og få søgt fonde til næste år. Deltagere var meget glade. De 
eneste kritikpunkter handlede det mest om at man ikke kunne få enkeltværelser og mad 
situationen var også lidt presset, som er noget vi skal arbejde med til næste år, men ellers virkede 
folk glade og tilfredses. Der var også nogle der ikke havde læst og bare tilmeldt deres børn.  

Angelina fortæller at hun før sommerferien var meget optaget af Sommercampen og alt der var 
dertil. I planlægningsprocessen opdagede de også hvor mange administrative ting der var, som 
hun endte med at tage sig til. Hun har også brugt sin energi på konflikthåndtering og efter 
sommerferien, har hun ligesom Silke brugt sin energi på at få hendes egen ToDo liste i bund. Hun 
fortæller også der har været lidt aktivitet i de udvalg hun har været i. Hun fortæller også at 
grundet presset arbejde, så har hun læst deadlinen for Pride forkert og derfor ikke fået søgt 
ansøgning afsted i tide. Det er 100% hendes fejl, som hun beklager. Hun fortæller at hun sammen 
med LGBTQ+ udvalget, vil lave en liste over prides, tilmelding mm. Forskellige steder i landet, og 
søgre for at deltage godt næste år. Hun fortæller også at Natasja starter på mandag, hvilket de er 
meget glade for. Hun har også hørt tilbage fra EU-tur, og det er desværre kun 18 årige der må 
være med i år, men det er noget de vil se om de ikke kan få lavet om til næste år. 

Silke fortæller at i sidste uge skulle havde været bogprojekt, men hun havde noget i privaten, at 
der var noget der skulle. Bogprojektet bliver også udskudt til januar, pga. valget. Hun fortæller 
også at SoMe har været forholdsvis stille og rolig, da der har været sommerferie og medlemmerne 
har været presset. Uddannelsesudvalget har også fået deres opstarter og der er opstarter på 
kampagnen i februar 2023.  

Sofie fortæller at Discord har været meget aktiv efter sommercampen, så der er meget aktivitet og 
vi har fået mange nye medlemmer. Der har været spilaftner på discorden. I lokalafdelingsudvalgt 
har der været meget aktivitet. Både Nordjylland og Storstrøm har fået nye forpersoner.  

 

Punkt 3. Ekstern næstforperson 

Naja fortæller at hun syntes vi skal have en fuld daglig ledelse. Hun syntes hun arbejder godt med 
Silke og Angelina, og hun føler hun kan give posten hvad den skal bruge. 

Naja vælges enstemmigt ind som ekstern næstforperson 

 

Punkt 4. Evaluering Sommerferie 

Angelina fortæller at hun syntes det er gået godt, selvom hun ikke har kunne holde ferie, da der 
har været nogle ting, hun har været nød til at tage sig af, som ikke kunne vente, men det har fået 
bedre for hende end de sidste 2 gange vi har holdt.  

Silke fortæller at hun syntes det er gået overordnet godt. Det er hendes 3 gang der er 
sommerferie. Det er første gang der har været 5 dage hun har kunne holde helt fri. Hun syntes 
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vagtting virker meget godt. Især det med mandag er introduktionsmøde og opfølgningsmøde. Hun 
foreslår opfølgningsmøde lørdag i stedet for søndag og holder søndag fri. Hun har også lært hvor 
vigtigt at holde fri og det har været virkelig rart og gør arbejdet meget bedre. Hun vil også gerne 
rose for HB’s arbejdsindsats her i sommerferien. Deres arbejdsindsats er uundværlig. Hun syntes 
også at til introduktionsmøderne bliver taget hensyn til hvor meget overskud man har.  

Hanne fortæller at sommerferien har fået fint og er har været plads til det meste. 

Hilde syntes også det har været fint 

Anton syntes også sommerferien har været fin 

Jonas fortæller han synes også at sommerferien også har været stille og rolig 

Maia har været glad for sommerlejeren i sommerferie og hun er blevet klogere her i 
sommerferien 

Naja fortæller at det er gået godt med måden at holde sommerferie på og der har været hensyn til 
ændringer i folks privatliv. Bl.a. skulle hun selv pludselig flytter og det har været rart ikke at skulle 
være så tilgængelig  

Sofie har lært, hun har svært ved at holde ferie. Hendes privatliv har været meget kaos, så hun har 
brugt AU til at have det bedre og været lidt væk fra det hele, men hun har været glad for at tage 
hensyn.  

 

Punkt 5. Solsikkesnoren 

Silke præsenterer sit forslag for solsikkesnoren. Jf. bilag 2.  

Angelina fortæller at hun er overvejede enig. Hun er dog ikke enig i at sælge begge typer for sprog 
i omtale i ”jeg er autist” og ”jeg har autisme”. 

Silke fortæller at hun syntes det er vigtigt at have begge muligheder 

Naja, Jonas, Anton og Maia er enig med denne udtagelse.  

Hilde forslår 400 til 100 i stedet for fordeling 350 til 150 

Forslag enstemmigt vedtaget 

Angelina stiller forslag om at daglig ledelse regner på budget for at finde ud hvad hvor mange vi 
kan købe. 

Silke stiller en tilføjelse der hedder at hvis der ikke kan findes penge, så må SoMe begynde at 
fundraise for at kunne købe snoren ind og vi køber også. 

Forslag vedtaget 

Hanne stiller forslag om at 25 kr. For snor og 30 kr. For skilt. 
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Forslag vedtaget 

 

Punkt 6. Ændre autismens stemmer 

Silke fortæller at hun ikke ved om autismes stemmer er et projekt der vil give så meget mening. I 
stedet har de i Midtsjælland lavet en introduktion til autismens verden og der har været så meget 
positiv feedback på det projekt at hun gerne vil gøre det nationalt. Der er så meget interesse for 
projektet at det vil give mening at kunne formidle det ud. Der er her fokus på ny diagnoseret 
autister og hvordan det er. Den første aften er her den 18 august og det bliver en spændende 
projekt.  

Sofie støtter op om projekter.  

Anton fortæller at det minder om det foredrag som Anne Skov og Peter Lund Madsen har lavet.  

Silke fortæller at der er mere fokus på autisme generelt, og ikke så meget nydiagnosticeret og 
mere fokus på biologi.  

Jonas spørg ind til hvad det konkret handler om.  

Silke fortæller at fokus kommer til at være førstehjælp til autister, hvad er det vigtigste at vide lige 
når har fået diagnosen og hvad man kan gøre for at hjælpe.  

Hanne fortæller at det projekt allerede bliver snakket om i podcasten, så vi vil ikke miste så meget 
at skulle lave projektet om.  

Forslaget enstemmigt vedtaget  

Punkt 7. Anmodning 

Angelina fortæller at Sommercamp har været dyrere og har derfor haft flere udgifter end regnet 
og har derfor brug for de ekstra penge.  

Silke fortæller også at betyder at vi ikke kan have vores Zoo tur til november  

Forslaget enstemmigt vedtaget  

Punkt 8. Lokalafdelingsudvalget 

Sofie fortæller at vi har brug for hænder og derfor åbner op, med forbehold for at dem der ikke er 
i HB, ikke kan sidde selv med en afdeling.  

Silke stiller forslag at vi man skal have arbejdet i en lokalafdeling i minimum 6 måneder for at 
kunne være med.  

Forslaget enstemmigt vedtaget 

Punkt 9. Ungdommens folkemøde 
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Silke fortæller at hun har fået en mail fra SUMH, om at have en stand, men grundt folkemødet, 
ville det være presset at skulle ordne dette og spørg om tilladelse til vi ikke har standen alligevel, 
så hun kan fokusere på folketinget i stedet.  

Forslaget vedtaget 

Punkt 10. Lønramme DL 

Silke fortæller at tilbage i marts fik en anmodning om at få lønnen højere op også gik hun med til 
at hvert 1. foredrag i måned ikke hun fik udbetalt løn. At hun kan få udbetalt løn for de foredrag 
hun holder. Foredrag kræver meget forberedelse og være derfor er det rart.  

Forslaget vedtaget 

Silke fortæller at der også at der er et forslag fra hende og Angelina om at sætte raten for foredrag 
op, for at få vores udgifter til at hænge sammen. Så foredrag kommer til at hedde 4.500 kr. og 
8.000 kr. Vi ændrer procentandel af løn går fra 40% til 33%.  

Forslaget enstemmigt vedtaget 

Silke stiller er forslag om at reklamere for priser stiger, så hvis man booker inden for det næste tid, 
så kan man stadig få det til den gamle pris.  

Forslaget enstemmigt vedtaget 

Punkt 11. Næste HB møder 

Forslag om 25. september og 2. oktober, da der er ikke nogen lørdag hele daglig ledelse kan.  

25. september vinder med meget lille marginal, for at tage hensyn til DL, da det var lige mellem 
HB.  

Angelina stiller forslag for næste møde er den 19. november.  

Forslaget bliver enstemmigt godtaget  

 

Punkt 12. Nye udvalg 

Angelina og Silke præsentere de nye udvalg, hvad de går ud på og hvor mange pladser der mm. 

Følgende mennesker kommer i de nye udvalg: 

Sofie: SoMe og Reklame, Information og Folketing 

Hanne: Galla, Information og Folketing 

Brøns: Information 

 

Punkt 13. Evt. 
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Sofie fortæller at Storstrøm har et arrangement med ADHD-foreningen. Bestyrelsen i Storstrøm kan 
ikke deltage, og skal derfor brug for hjælp fra en fra HB.  

Angelina og Naja sendes som repræsentanter 

Alle siger tak for et godt møde. 

 

 

 


