
Side 1 af 6 
 

 
Autisme Ungdom 

Hovedbestyrelsesmøde 04/12 
Referat  

 
 

 

 
 

 

 

 



Side 2 af 6 
 

Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 23/10-2021 
Dagsorden: 

• Formalia. 
• Gensidig orientering. 
• Økonomi 
• EUCAP 
• Årsmøde opdatering 
• Mødedato. Første efter årsmøde.  
• Konflikthåndteringsbog 
• Frivillig Gaver 
• Årsplan 2022 
• Udvalg fordeling efter årsmøde 
• Autisternes dag (2.april) 
• Evaluering af Kommunalvalgskampagne  
• Podcast 
• Bogprojekt.  
• Evt.  
• Julemad 
• Pakkeleg 

 

Deltagende til mødet fra punkt 1-18: Andreas, Anton, Angelina, Emilie, Hanne, Marcus, Naja og 
Silke. 

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke, Emilie kan evt. tage over.   

Valg af referent: Angelina 

 

Punkt 2. Gensidig orientering 

Silke fortæller at der er også sket rigtig meget, som man også kan se på sociale medier. Vi har haft 
kommunalvalgskampange, vi har fået et lovforslag i Slagelse og Frederiksberg byråd samt 2 
lovforslag på national plan. Der er også flere politikere der begynder at vil i dialog med Silke i 
forhold til handicapområdet. Vi var til demonstration i Århus og Silke har været til Slagelse til 
Optog, Angelina har været til høring i Christiansborg og Silke var til topmøde omkring 
beskæftigelse.  

Silke fortæller også at vi har fået større dialog med SUMH og dansk socialdemokratisk ungdom og 
vi stadig er stabil med Landsforeningen og til næste årsmøde bringer vi en samarbejdsaftale op på 
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næste årsmøde. Hun siger at det gode er vi er begyndt og blive kigget til som foreningen, hvilket 
kan styrke vores arbejde.  

Andreas fortæller at der er flere pædagoger der anbefaler Autisme Ungdom. 

Angelina fortæller at vi har 141 støttemedlemmer og 367 alm medlemmer. Vi har også fået 3 elev 
og stunderådsmedlemmer. 

 

Punkt 3. Økonomi 

Angelina præsenterer det nye budget og fortæller om de ekstra penge vi har fået i foreningen til 
Sommerlejr, og ekstra driftsstøtte pga. Corona. Vi har også fået 25.000 fra Hanne og Paul Müllers 
Fond. Hun fortæller også at refusioner fra udgifter i år, skal senest sendes til hende den 26. 
december. 

Budget 2022 godkendt 

 

Punkt 4. EUCAP 

Naja fortæller at vi har fået godkendt medlemskab og skal bruge 2 repræsentanter.  

Naja og Silke er vores repræsentanter.  

 

Punkt 5. Årsmøde opdatering 

Angelina Fortæller at de har fundet lokale på Trinity i Fredericia og mad bliver Sandwich, om det 
er samle selv eller ej, kommer til at afhænge af Corona, ellers bliver det lavet på forhånd. Mødet 
kommer til at være fra 10-17.  

 

Punkt 6. Mødedato 

9. april er vedtaget. 

 

Punkt 7. Konflikthåndteringsbog 

Angelina præsenterer konflikthåndteringsbogen. Hun fortæller der primært mangler korrektur.  

Ændringsforslag om at erstatte anoreksi med spiseforstyrrelse.  

Forslag godkendt 

Angelina sender til første runde korrektur til Anton. Anden runde går til Silas.  

Deadline får ekstra ændringer til bogen skal gøres senest i slutningen af året.  
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Punkt 8. Frivillig gaver 

Frivillige gaver til dem der har opfylder en eller flere af følgende krav: 

Enten har arbejdet i 6 måneder eller mere, og/eller har arbejdet med et projekt med et budget på 
50.000 kr. Så får man en gave.  

Til år 2022 er det følgende der får gaver: 

HB, kommunalvalgskampagne, sommer camp og galla samt teknik support Discord.  

 

Punkt 9. Årsplan 2022 

Silke præsenterer årsplan. Går ud på at dele ting i måneder, så har vi et overblik over hvad vi skal 
hver måned.  

Årsplan godkendt.  

 

Punkt 10. Udvalg fordeling efter årsmøde 

Emilie og Naja bytter udvalg. Lokalafdeling - SoMe udvalg.  

Silke præsenterer planen for udvalgene til efter Årsmøde.  

Udvalgene bliver godkendt.  

Punkt 11. Autisternes dag (2.april) 

Ideer: 

Show, Gameshow, Quiz, Event opslag til særinteresser. 

Overskud gives til lokalafdelinger.  

Kampagne af særinteresser op til 2. april, indsamlingsshow m. quiz og præmier.  

Nedsætte et udvalg til at planlægge det.  

 

Punkt 12. KU-kandidat 

Silke fortæller at hun været i kontakt med en Alexander som læser en kandidat om følelse omkring 
autisme, men det kan være barsk læsning, men tænker det kunne være godt at dele, men skal 
have hovedbestyrelses tilladelse.  

Andreas præsentere Ide til at lave en kanal på Discord hvor man kan se det, så vi kan bekræfte 
alder og medlemskab, efter HB har læst dokumentet.  
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HB godkender forslag 

 

Punkt 13. Feedback Høring.  

Angelina fortæller omkring høringen og der er noget feedback vi gerne vil have sendt ud og med 
svar på 4 spørgsmål.  

1. hvad kan personer med handicap gøre? 
2. hvad kan jobcentrene gøre? 
3. hvad kan arbejdsgivere gøre? 
4. hvad kan politikerne på Christiansborg gøre? 

Svar til spørgsmål 

Man kan være mere åben fra arbejdsgiver.  

Personer med handicap kan være mere åbne, omkring deres behov og handicap og sætte sig ind i 
sine rettigheder på arbejdsmarked. Gøre klar hvad personer med handicap har og hvad deres 
kompetencer. Forberede sig om spørgsmål som kan komme til samtaler. Forbedre borger hvad de 
kan forvente til jobsamtale. 

Være bevist om kultur og sociale ting der kan påvirke ens muligheder. Mere viden til jobcenter. 
Kurser til arbejdsgivere. Interne grupper med borger med handicap til at sparre med hinanden.  

Økonomi prioritering, mere fleksibelt på arbejdsmarkedet, må ikke være økonomisk profitabel at 
afvise hjælp. Mere viden. Undervisning omkring handicap til embedsværkkene.  

 

Punkt 14. Podcast.  

Hanne præsenterer sin ide omkring podcast, som kommer til at fokusere på at dele autisternes 
historier i forskellige afsnit. (se bilag). “Fællesnævneren skal være at vi ønsker at give en stemme 
til dem der mangler, at vi ønsker at dele viden om autisme, og bringe oplysning om os som 
forening, og sætte ”stemmer” på os bag ved AU” 

Hovedbestyrelsen er enig om podcast og nedsætter et udvalg med Hanne, Silke og Andreas.  

 

Punkt 14. Bogprojekt 

Silke fortæller at lave et udvalg der skal arbejde på at skrive børnebøger omkring autisme. Det skal 
kører over nogle måneder, med ideudvikling i august/september hvorefter man går i teams og 
udvikler og bagefter fremlægger for hinanden og får feedback. Silke fortæller at hun bringer det 
op nu er fordi hun er i dialog med en Sidsel, som er en del af en forlag, som vil kunne udgive disse 
bøger. Det vigtigste er at budskabet kan komme ud på børne niveau.  
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Emilie fortæller at hun også har nogle bekendtskaber som kunne være værd at trække på, i 
forbindelse med udgivelse af bog.   

Hovedbestyrelsen er enstemmigt for idéen 

 

Punkt 15. Evt. 

 

Alle siger tak for et godt møde 

 
 

 


