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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 23/10-2021 

Dagsorden: 

• Formalia. 

• Gensidig orientering. 

• Budget 2022 (Udkast) 

• Årsmøde 

• Demo opdatering 

• Sommercamp opdatering 

• Intern LGBT+ papirer. Godkendelse 

• 4. december hygge møde 

• HB møder frem til årsmødet 

• Forskningsprojekt 

• Samarbejde med SUMH. Handicaptillæg 

• KL møde 

• Solsikkesnoren 

• EUCAP 

• Autisme Databasen 

• KL SOCIAL 

• Evt.  

 

Deltagende til mødet fra punkt 1-17: Anton, Angelina, Emil, Emilie, Hanne, Marcus, Naja, Silas og 
Silke. 

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke  

Valg af referent: Angelina 

Punkt 2. Gensidig orientering 

Silke fortæller først om det politiske. Hun fortæller at der har været meget gang i politiske 

arbejde. Især nu hvor vi begynder at være tæt på kommunalvalget. Hun fortæller at de store ting 

der har været, så har hun været til hørig på Christiansborg omkring informationsteknologi og 

læring. På et møde bed hun især mærke i hvordan de behandlede hende fordi hun var autist og 

det forventningsniveau de har til autistiske mennesker. Hun har også fået et ”svar” tilbage fra 

socialministeren og undervisningens ministeren efter læserbrevsaktionen om autisters rettigheder 

til at gå i skole. Hun fortæller også hun har holdt møde med Jacob Marc, været til demo med 

handicapinitiativet den 5. oktober.   

Silke fortæller også at vores Landssekratær Silas har lavet en masse politisk arbejde med 

Enhedslisten. Hun fortæller også at studerende har skrevet meget til hende, især efter 
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specialkompasset. Hun fortæller også alt efter om der bliver ved med at komme så mange 

henvendelser fra studerende om man så skal lave en separat mail til skema, studerende mm. Også 

især forældre der spørg om rådgivning omkring når deres barn bliver diagnosticeret.  

Silke fortæller også at vi har fået booket de første 2 foredrag. En med fokus på folkeskolen og en 

med fokus på hendes oplevelse igennem uddannelsessystemet. Hun vil også gerne give ekstra ros 

til kampagneudvalget for at lægge så meget arbejde i det og har virkelig knoklet. 

Silas fortæller omkring noget det politiske han har lavet.  Han har bl.a. været til møde med Rosa 

Lund, som er Enhedslistens retsordfører, hvor han også fortalte om løsningsforslagene til 

psykiatrien. Han har også holdt med møde men Trina Torup, som er psykiatriordfører for SF.  

Angelina fortæller at hun har fået sat løn op til Silke efter en længere proces med skat, som man 

godt kunne havde været foruden. Hun fortæller vi er oppe på 360 medlemmer og lidt over 130 

støttemedlemmer. Hun fortæller også at vi har fået svar tilbage fra DUF-undersøgelsen og alt ser 

godt ud og derfor får driftstilskud til næste år.  

Punkt 3. Budget 2022 (Udkast) 

Angelina præsenterer hendes tanker for budget 2022. Hun fortæller hun har valgt et lave 2 

budgetter. En detaljeret og en forsimplet version. Den detaljeret version er til hovedbestyrelsen og 

daglig ledelse, for et give overblik ned i små detaljeret om hvordan pengene bliver fordelt. Den 

simple er for at vi kan præsentere det bedre til vores medlemmer til årsmødet og at alle forstår de 

nødvendige og vigtige informationer.  

Hun fortæller om det vigtigste der er kommet på. Bla. Om lønningsposen, at vi kan få kontor hos 

Landsforeningen og hvad for noget merch og hvad meget vi kommer til at købe fra næste år af, 

som er vurderet på baggrund af undersøgelsen. Hun fortæller også at hun regner med at vi kan 

komme op på 450 medlemmer og 200 støttemedlemmer til slutningen af 2022. Hun fortæller også 

at få hende var det vigtigt kun er budgettere med penge vi har sikret os, så det er at vi ikke risikere 

at bruge flere penge end vi har.  

Budget for 2022 bliver godkendt af hovedbestyrelsen.  

Silke fortæller omkring et anivirus system vi burde kører på vores Facebook sider, så vi ikke har en 

situation ligesom med Midtsjællands side igen. 

Anivirus system godkendt.  

Punkt 4. Årsmøde 

Angelina fortæller at hovedbestyrelse og årsmødeudvalget har kigget på lokaler til vores årsmøde i 

Fredericia. Og 1. prioritet er at se om der er plads til fuglsangcenteret. Det ligger tæt på stationen 

og god mulighed for transport fra hele landet.  

Emilie fortæller også at grunden til at fuglesangcenteret er valgt er fordi hotellet er under dansk 

blinde samfund, så derfor har de erfaring med mennesker med handicap og de forskellige hensyn 

der skal tages dertil, især i forhold til mad. Derfor tænker man på noget samler selv mad. 
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Angelina fortæller også at de regner med det bliver til dagsmøde (10-17) fordi ellers så stiger 

prisen pr person en del, og det er vigtigt at alle dem der har lyst til at komme med, kan det og vi 

ikke kører deltagerbetaling, så det er ikke folks økonomi der afhænger af det, men det ikke bliver 

en kæmpe udgift for foreningen.  

Angelina fortæller også at nu hvor vi har råd til det, så har vi valgt et konferencecenter, så det er vi 

ikke selv skal stå for mad, lyd mm., så vi alle kan deltage og fokusere på årsmødet.  

Punkt 5. Demo opdatering 

Silke fortæller at det går virkelig godt med planlægningen. Der er blevet fundet scene med lyd, 

hvor de står for det hele. Det er også blevet bestilt toiletter. Hun fortæller også hun var været i 

dialog med politiet og de kan genbekræfter at vi har Rådhuspladsen på det tidspunkt.  Københavns 

kommune har også givet tilladelse til at vi må sætte ting op fra klokken 10 og det skal være pillet 

ned senest klokken 20.  

Silke fortæller også at alt info hvor Ezra stod på som kontaktperson er blevet ændret, så hun nu 

står som kontaktperson. Hun fortæller også at indtil videre er der 7 talere og 3 musiske indslag og 

hun regner med at kommer flere, som vi nærmer os demonstrationen. Hun fortæller også at 

Facebook har klassificeret os som en politisk forening, og derfor skal vi lige igennem et ekstra sæt 

godkendelser for at kunne reklamere for demonstrationen på Facebook. Hun fortæller også 

omkring de opslag som er SoMe og fortæller at hun syntes der nogle fede indslag og videoer der er 

kommet frem og hun glæder sig til at vi viser dem frem.  

Silke fortæller også at Midtjylland og hovedstaden har planlagt uddelinger i forbindelse med 

valget.  

Punkt 6. Sommercamp opdatering 

Naja fortæller at de har fået samlet den første 100.000 kr. ind til vores sommerlejr 2022 ud af de 

170.000 kr budget der er sat af. Hun fortæller også at de lige har sendt de sidste ansøgninger 

afsted og de har fået svar på 3 hvor de har fået 2 ja og 1 nej. Det næste møde handler om 

frivillighed og begynde at planlægge hvordan vi får frivillige til lejeren, hvad de skal lave osv. 

Ansøgning til frivillig bliver sendt ud i januar 

Punkt 7. Intern LGBT+ papirer. Godkendelse 

Emilie fortæller at da hun rettede lavede hun nogle formuleringsændringer og derfor godt kunne 

tænke at papirerne blev godkendt igen. Hun understreger at budskabet er det samme, det er bare 

den måde det er skrevet på.  

Hovedbestyrelsen godkender LGBT+ papirerne  

Punkt 8. 4. december hygge møde 

Angelina gør først opmærksom på at vores hovedbestyrelsesmøde med julehygge er på anden 

adresse end den normale, for der var plads. Det er stadig i Vejle, det er bare et festlokale. Hun 

fortæller at først kører vi normalt hovedbestyrelsesmøde som vi plejer. Bagefter er der pakkeleg 



Side 5 af 7 
 

og til sidst spisning. Hun fortæller at til pakkeleg tager man selv en gave med til max 50 kr. også 

bliver der købt en gave mere fra foreningens side til 1 pr. person der kommer.  

Emilie fortæller er at medmindre hovedbestyrelsesmødet går meget over tid, så er der tid til at gå 

en tur og tag en pause mellem hovedbestyrelsesmødet og pakkeleg. 

Silke spørg ind til omkring tilladelse af Alkohol.  

Angelina forklarer at ifølge vores alkoholpolitik, så må man gerne slev tage med, foreningen penge 

må bare ikke blive brugt på alkohol og man må ikke drikke sig i hegnet. Der er dog ikke i budgettet 

at dække til evt. overnatning.  

Punkt 9. HB møder frem til årsmødet 

Angelina forslår at finde en dato i midt/slut januar og starten af marts.  

Emilie spørg til om hvilket/hvilke der er online og hvad der fysik 

Angelina fortæller at hun tænker mødet i januar er online og det i marts er fysisk.  

Hovedbestyrelsen er enstemmigt for at januar er online og marts er fysisk 

Naja forslår noget hygge til sidste møde inde årsmødet, hvilket hovedbestyrelsen er positiv 

overfor.  

Silke forslår 22. januar og 5. marts.  

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for begge datoer 

Punkt 10. Forskningsprojekt 

Silke fortæller at hun har fået tilsendt et udkast til et spørgeskema omkring skoleværing og de vil 

gerne have vores input. Silke forklarer der er lidt meget, hun gerne ville introducere os og foreslår i 

stedet for at hvis vi har nogle bemærkninger til spørgeskemaet, så sender hovedbestyrelsen det til 

hende på mail senest tirsdag klokken 12. 

Hovedbestyrelsen er enstemmigt for at bemærkning til spørgeskemaet sendes senest tirsdag 

klokken 12 til Silke.  

Punkt 11.  Samarbejde med SUMH. Handicaptillæg 

Silke fortæller at hun har været i dialog med SUMH som har gjort hende opmærksom på nogle 

juridiske ting der kan gøre vores borgerforslag om handicaptillæg kan give problemer samt at 

andre handicap organisationer havde fået det indtryk at de kun galt autister og ikke alle der er 

berørt af handicaptillæg. Derfor forslår de at man sammen med SUMH lavede en arbejdsgruppe 

der fik udformet et mere juridisk godt borgerforslag hvor alle medlemsorganisationer stod 

sammen om det.  

Hovedbestyrelsen godkender samarbejdet  
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Punkt 12. KL-møde 

Silke fortæller at hun er blevet booket til et foredrag den 2. november og derfor vil hører om der 

er andre der kunne tage med til KL mødet fra 13-15 den 2. november.  

Emil melder på 

Silas melder sig også 

Angelina melder sig som backup. 

Silas og Emil tager afsted og hvis en af dem ikke kan komme, så skriver de til Angelina 

Punkt 13. Solsikkesnoren 

Naja fortæller at hun har set hjerneskadeforeningen har indgået et samarbejde med dem der laver 

solsikkesnoren, så man kan købe en med deres logo på. Derfor kunne hun godt tænke sig at 

Autisme Ungdom indgik i et ligene samarbejde 

Hovedbestyrelsen er enstemmigt enig om at få et samarbejde om med solsikkesnoren 

Punkt 14. EUCAP 

Naja forklarer at EUCAP er europæisk organisation som samler alle autisters stemmer i hele 

Europa og hun snakkede med Silke fra Autisme og Asperger foreningen om at vi også skulle blive 

medlemmer her hvor vi har eksisteret i 2 år.  

Silke forklarer er der måske nogle af deres retningslinjer i EUCAP der gør vi ikke kan være medlem, 

men hvis vi kan syntes hun det er en god ide. 

Hovedbestyrelsen er enstemmigt enig om hvis vi kan blive medlem som vi er nu, så vil vi gerne 

være medlem af EUCAP. 

Punkt 15. Autisme Databasen 

Naja fortæller at der er interesse for at lave en forskningsdatabase med autister som man kan 

melde sig til. På den måde skulle de blive nemmere med dansk forskning på området og fokus på 

andre parameter. Hun fortæller også at det hun syntes det er vigtigt at få vores stemme til at være 

en del af det og hun selv var med til en workshop ude på SDU omkring databasen. Naja fortæller 

også at på mødet lagde hun vægt på at der skulle være regler for hvem der kunne få adgang og til 

hvilken forskning til skal kunne bruges til, og der burde være en bestyrelse der vurderer det, så 

især dem der har interesser for at finde en kur mod autisme, ikke får fat i dataene.  

Silke fortæller at hun støtter op om at der skal være en begrænsning på hvem der kan få fat i 

dataen og det er vigtigt at få vores stemme ind i debatten så det er at forskerne kommer i den 

rigtige retning og måske hvis man var en del af x, så blev man automatisk afvist.  

Punkt 16. KL SOCIAL 

Silke fortæller hun fik en besked fra Klaus der står for demonstrationerne fra handicap initiativet 

og at de planlægger en kort demonstration ved KL social i Århus den 24. november fra 9-10. 
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Handicapinitiativet og en million stemmer er ved at lave en fælles udtagelse og vil hører om 

Autisme Ungdom både vil være med til Demonstration, men også til den fælles udtagelse.  

Silke fortæller også hun syntes det ville være godt at støtte op om, men hun kan ikke selv deltage 

til demonstrationen, men ville gerne hører hovedbestyrelsens mening først. Og hvis 

hovedbestyrelsen er positiv overfor det om der nogen der kunne have lyst til at deltage på vegne 

af Autisme Ungdom.  

Hovedbestyrelsen er enstemmigt enig om at vi skal støtte op om demonstrationen og vil gerne 

være med i udtagelsen.  

Emilie fortæller at hun vil gerne, men hun er ikke sikker på at hun kan.  

Angelina fortæller hun også kan, hvis HB er okay med foreningen dækker evt. transportudgifter 

Naja fortæller at hun også tror godt, hun kan deltage.  

Hovedbestyrelsen er enstemmigt enig om at sender Emilie, Angelina og Naja afsted hvis de kan 

Punkt 17. Evt. 

Silke fortæller at Nordjylland har brug for ekstra hjælp og ville hører om der er nogen der vil 

sammen med hende hjælpe til.  

Angelina, Hanne og Naja melder sig. 

Silke spørg hovedbestyrelsen om tilladelse til at vi kan dække transportudgifter til de mennesker 

der kommer til demonstrationen med professionelt kamera mod at vi kan bruge billederne. 

Hovedbestyrelsen siger enstemmigt ja. 

Alle siger tak for et godt møde 

 


