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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 31/07-2021 

*Mødet start 14:10. Feriekø 

Dagsorden: 

• Video projekt. Ensomhed. (punkt 0) 

• Formalia. 

• Gensidig orientering. 

• Kampagne mod Ensomhed 

• Copenhagen pride 

• Konflikthåndtering Update 

• Støttegrupper Update 

• Sommerferie 

• Kalender 

• Evaluering af Zoo tur. 

• Silas psykiatri historie 

• Discord server 

• Special Kompasset 

• DCUM  

• Evt.  

Deltagende til mødet fra punkt 1-9: Anton, Angelina, Andreas, Emil, Emilie, Hanne, Marcus, Naja, 
Silas og Silke. 

Deltagende til mødet fra punkt 10: Anton, Angelina, Andreas, Emil, Marcus, Silas og Silke. 

Deltagende til mødet fra punkt 11-18: Anton, Angelina, Andreas, Emil, Emilie, Hanne, Marcus, 
Naja, Silas og Silke. 

Silke og Emilie forlader lukket punkt om Discord og roller med Admin.  

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke, med Angelina der træder til.  

Valg af referent: Angelina 

Silke foreslår ændring af rækkefølge i punkter i dagsorden.  

Dagsorden godkendt 
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Punkt 2. Gensidig orientering 

Angelina fortæller omkring budget 2021 opdateret. Hun præsenterer de ændret poster og hvorfor 

hun har ændret som hun gør. Hun spørg også om tilladelse til regnskabsprogram. 

Hovedbestyrelsen godkender at Angelina kan finde regnskabsprogram samt det opdateret budget 

2021 

Silke fortæller omkring demonstrationen den 24. juni fra handicapinitiativet pga. aftalen mellem 

regeringen og KL, fordi der ikke kom flere penge til handicapområdet sammentidlig med de satte 

161 milliarder til side til infrastruktur. Det holder igen demonstration den 5. oktober og hun regner 

med at deltage i København igen. Silas har også fået sat mødet om med en række kommunal og 

regionsråds politikere. Hun fortæller også at hun er fast deltager på et radioprogram hvor det 

handler om at autister kan tale for sig selv.   

Silas fortæller også om at han har fået et møde op at stå fagdirektøren i Københavns kommune. 

Administrativ gemmen gang tages under det lukkede punkt.  

 

Punkt 3. Kampagne mod Ensomhed 

Angelina fortæller omkring videoen til kampagne mod ensomhed og at vi mangler 2 opslag. Hun 

fremviser det grafiske materiale hun har lavet for godkendelse.  

Emil melder sig om historie omkring ensomhed som udiagnosticeret. Andreas fortæller om 

Ensomhed i Folkeskolen.  

Hovedbestyrelsen godkender grafisk materiale 

 

Punkt 4 Copenhagen Pride 

Naja fortæller omkring at der har været snak omkring at deltage.  

Angelina og Silke fortæller at de begge syntes at vente til næste år. Da vi ikke har tid og 

ressourcer, men at vi deltager i 2022.  

Hovedbestyrelsen vedtager at vi ikke deltager i 2021, men deltager i 2022 hvor der er mere tid til 

det.  

 

Punkt 5 Konflikthåndtering Update 

Angelina fortæller hun har lavet indholdsfortegnelse og planlagt hvornår møder er og i snart for 

invitationer til mødet.  
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Punkt 6 Støttegrupper 

Silas præstenere sin ide til lukket støttegrupper til autister der har særlige problemer. Han 

fortæller sine konkrete løsninger. 

Silas fortæller at der er også kommet forslag om at der skal være en for piger og man evt. lavet i 

meningsmålinger og om at man skulle lave dem i lokalafdelinger, men har siger han helst vil have 

det i hele landet.  

Silke fortæller at hun støtter op om støttegrupper, men hun syntes ikke vi kan starte det før vi har 

prof frivillig, pga. at det ansvar der ligger og hvor sårbare sådan en gruppe kan risikere at blive og 

evt. at koble det med Andreas der prøver at finde pædagoger. Hun fortæller også hun rigtig gerne 

vil have vi også har strenge regler.  

Andreas fortæller at han også syntes det er en god ide og hans projekt er meget stort. Han 

fortæller også at han måske har fundet en der kunne være interesseret. Han fortæller også om 

andre mennesker der kunne have potentiale som psykologer og læger. De kommer til at være 

mere som rådgiver til frivillige.  

Emil fortæller at man evt. kunne tage fat i ungehuse hvor de har sociale mentorer da de kunne 

være frivillige, så det ikke kun er fra et bestemt sted.  

Silke foreslår at det går i gang med projektet, men det første søger fondsansøgning. På den måde 

kan vi få professionelle få evt. løn, men det betyder at vi først kan gå i gang efter årsmøde 2022. 

Men det kun gælder for det de her grupper. 

Hanne fortæller at der allerede findes forskellige selvhjælp grupper og de får studerende til at 

hjælpe til, og man kunne evt. lave et samarbejde med dem.  

 

Punkt 7 Sommerferie 

Angelina fortæller om sit syn på sommerferie. At til næste år er der en fra DL at der en ansvarlig, 

med opdatering fra alle, men ellers fint 

Silke fortæller at hun er enig, og at vi måske skal planlægge bedre og fordele hvem der sidder hvad 

hvornår, så på vores kerneområder er dækket.  

 

Punkt 8 Kalender 

Angelina viser kalender og dens funktion til hovedbestyrelse.  
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Punkt 9 Evaluering af Zoo tur  

Silke fortæller at generelt gik det godt, men til næste gang så måske lidt bedre overblik til 

dyrepasserne og bedre regler for når folk forlader parken, fordi der var ikke noget system. Og 

bedre sted for hvor vi mødes og hvor folk går ud.  

Emil foreslår at vi tager mere styring ved spisning, så det er ikke er så kaotisk og foreslår at lave en 

gruppe man holder styr på.  

Naja forslår navneskilte til næste gang. 

Andreas fortæller at han syntes der hurtigt blev taget hånd om tingene. 

 

Punkt 10 Silas Historie.  

Silas fortæller om sin historie og hvordan han er blevet behandlet i psykiatrien. Grundet histories 

kontekst kan de ikke skrives ned men involvere fx bæltespænding, tvangsmedicinering og tortur.  

Hovedbestyrelsen aftaler vi minimum sætter minimum 10-15 tusind af til næste år for en 

kampagne mod psykiatrien.  Der bliver også aftale samarbejde mellem Andreas (ACV) og Silas for 

at fremme det historiske perspektiv.  

 

Punkt 11. Discord Server 

Forslag om at rykke opdatering af Sommercamp og kommunalvalgskampagnen til ekstraordinær 

HB-møde. 

Forsalg godkendt 

Følgende forslag til ændringer af Discord regler: 

Tilføjelse af teknisk support. Får separat farve.  

It-support kanal.  

En advarsel et sociale medie gælder alle sociale medier.  

Fjerne HBM rollen.  

Hovedbestyrelsen godkender reglerne for discord.  

 

Punkt 12 Specialkompasset 

Angelina præsenterer specialkompasset samt vagtplan. 

Der bliver besluttet hvem der står hvornår.  
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Punkt 13 DCUM 

Angelina præsenterer hvad DCUM er. 

Angelina bliver valgt som repræsentant  

 

Punkt 14. Evt 

 

Alle siger tak for et godt møde 

 


