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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 11/06-2022 
Dagsorden: 

• Formalia. 
• Lukket punkt 
• Gensidig orientering. 
• Uddannelsesudvalg 
• International konference 
• Rygeregler opdatering 
• HB møder 
• Speciale om autisme 
• Pladser i de nye udvalg 
• Nota projekt 
• Evt.  

 

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

Deltagende til mødet fra punkt 2-11: Angelina, Anton, Emma Sofie, Hilde, Jonas Brøns., Maia, 
Marcus, Naja, Silke og Sofie 

 

Punkt 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke, med Andreas tager over for det lukket punkt 

Valg af referent: Angelina. 

Dagsorden godkendt 

Silke, Silas og Andreas fortæller om den fælles beslutning om at det er bedst for Silas hvis han 
trækker sig.   

Andreas fortæller at der har været konflikter i Daglig Ledelse. Konflikterne har stået på siden 
Årsmødet. Det har været i sådan en grad at der var brug for Andreas var konfliktmægler. Det har 
været hårdt for alle i daglig ledelse.  Han vil også gøre opmærksom på at der er sket nogle seriøse 
ting og der er tale om nogle seriøse konflikter, som ikke bare har kunne løses.   

Silas fortæller at han bekræfter udlægningen og fortæller at når samarbejdet ikke fungerer i daglig 
ledelse, så er det svært for alle at være i.  

Silke fortæller også at det ikke kun har handlet om drift fra foreningen, men også at alle skal have 
det godt når vi arbejder. Konflikterne var så store at det ikke ville kunne lade sig gøre at fortsætte 
samarbejdet og passe på alles mentale helbred. Derfor kunne samarbejde ikke fortsætte. Hun 
fortæller også at hun gerne vil fortsætte med at have Silas som sparringspartner. 
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Punkt 2. Gensidige Orientering 

Silke fortæller at det mest energikrævende hun har lavet er konflikthåndtering. Det har fyldt en del, 
så det har gået meget af hendes energi til. Hun fortæller også at der blevet lagt nye foredrag på 
hjemmesiden. Der har også været udvalgsmøder i bl.a. SoMe og reklame. Hun fortæller også at 
desværre er udvalget for jul og nytår kommet frem til at det vil kræve så mange penge til holde jul 
og nytår, at det er ikke noget vi vil kunne gøre i år. Det er især faktum at vi ville skulle sørge for 
overnatning for vores medlemmer, som gør at det ikke er muligt i vores nuværende budget. Vi 
snakkede om at gøre det i 2023, hvis der kan skaffes penge til det. Hun fortæller også at DL har 
indkaldt til dialogmøder. Der er også blevet udviklet en masse til vores visuelle identitet. Vi har også 
fået fordelt messe opgaver via messeudvalget. Hun fortæller også at hun skal på folkemødet, hvor 
hun skal til 5 forskellige debatter. Hun skal bl.a. Snakke om uddannelse, arbejdsmarked og 
mistrivsel. Hun skal måske også med i TV2.  

Silke fortæller også hun har startet et samarbejde med NAUK. Vi skal også til messe med ud i 
fremtiden og vi har fået en artikel med i deres medlemsblad til efteråret. Hun har også haft et 
interview med nogle studerende fra Syddansk Universitet. Hun er også i dialog med Voxmeter 
omkring autismevenlig transport. Hun skal også skrive et debatindlæg til altinget.   

Angelina fortæller at hun også har brugt en stor del af hendes energi på konflikthåndtering. Hun 
fortæller at problemerne med bank endelig er løst. Derfor har hun også brugt en stor del af hendes 
tid på at indhente det økonomiske. På alle indtægtskilder er vi foran bortset fra merch salg, men det 
er også hvad vi havde forventet. Hun fortæller også har lavet en del arbejde i de forskellige udvalg 
hun sidder i, hvilket også har taget af hendes tid. Hun har været til møde i alle udvalg siden sidst. 
Hun har både brugt tid på forberedelsesmateriale og udfører de punkter og mål som der er blevet 
sat. Især til sommercampudvalget, fordi sommercampen er lige her rundt om hjørnet. Hun fortæller 
også at hun har været til møde med Discover EU omkring et nyt program de gerne vil starte som 
hedder Discover EU inclusion, som handler om at de gerne vil hjælpe sociale udsatte med at 
komme på tur.  Lige nu er kontaktpersonen ved at se om det kan lade sig gøre at få et lidt bredere 
aldersgrænse, fordi for fx handicappede der kan det være meget forskelligt hvor man er i livet og 
det er sjældent alder reflekteres ens udvikling.  

Angelina fortæller at hun sammen med Brøns til unge konference omkring unges trivsel. Hun 
fortæller at de begge fik formidlet en del omkring Autisme Ungdom, vores sag og synspunkter. Hun 
fortæller også at hun har været på frivillig weekend, hvor hun også især har brugt lang tid på de 
administrative ting i frivillig weekenden. Ellers har hun også lavet en masse administrativt opgaver.  

Sofie fortæller at der ved at være styr på det sidste i forhold til lokalafdelingerne. De har fået indsat 
Emil som formand i lokalafdeling Nordjylland. Der er kommet en ekstra generalforsamling i 
Storstrøm, som Sofie og Silke skal ned til i morgen. 

Punkt 3 International konference 
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Silke fortæller at messeudvalget har snakket om at de gerne vil med til Skive konference, da det er 
en mulighed for at bakke op om konference og samtidigt få spredt vores budskab til især 
fagpersoner. Dette vil dog gå lidt over vores budget for messer og derfor skal vi have HBs tilladelse 
til at deltage. Messe er også lidt anderledes i det at den er rettet mod fagpersoner i stedet for unge.   

Brøns fortæller at det lyder som en god mulighed. Han tænker så længe at vi får mere ud af det end 
vi giver så er det fint og spørg ind til hvad Autisme Ungdom får ud af det.   

Silke fortæller at vi får formidlet mere om Autisme Ungdom til fagpersoner og får skabt et større 
netværk med andre organisationer og fagpersoner.   

Naja fortæller det er en god mulighed at få prøvet af. Så kan vi altid lade vær med at tage 
mednæste år, hvis det ikke er noget for os. Skive konference har også ofte et mere inde fra 
perspektiv end andre faglige konferencer.   

Maia fortæller at hvis fagpersonerne gerne vil lytte, så er det godt givet ud.   

Sofie bakker op om det der er sagt.   

Andreas bakker også op  

Hovedbestyrelsen godkender budgetstigningen og at Autisme Ungdom, skal på Skive konference.   

Punkt 4 Rygeregler opdatering  

Silke præsenterer at det er noget vi snakkede om i den gamle hovedbestyrelse. Der skulle bare 
komme et konkret forslag på banen. Så hun foreslår at unge under 18 godt må ryge, så længe de 
har skriftligt samtykke og at vi ikke må assistere på nogen som helst måde.   

Emma Sofie spørger ind til hvis fx at hun købte cigaretter for hendes kæreste Lasse, som er 
medlem, ville hun så få en advarsel?  

Angelina forklarer at dette kun vil ske hvis hun gør det mens hun er ansvarlig for et arrangement.   

Andreas fortæller at han syntes ikke det er så en god ide at tillade det, idet det vil putte endnu 
mere ansvar over på vores frivillige og kræve at vi henter endnu mere dokumentation ind.  

Brøns fortæller at vi også skal huske at have styr på hvilke produkter det vil dække og ikke dække.   

Marcus fortæller at det godt kan give mening til fx Sommercamp, men fx til arrangementer i 
lokalafdelingen giver det ikke så meget mening at have det. Marcus stiller forslag om at reglen kun 
gælder hvis det er til arrangementer over 4 timers varighed  

Silke støtter op om forslaget og lader sit originale forslag falde.   

Naja fortæller at hun støtter op om Marcus forslag, fordi det ellers kan være forstyrrende.  

Emma Sofie fortæller at hun ikke syntes vi skal lade unge under 18 ryge. Unge kunne eventuelt 
forfalske underskrifter fra deres forældre og vi har ikke nogen mulighed for at tjekke op på det. Hun 
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stiller også et forslag om at ændre rygning til nikotinholdige produkter for mere klarhed. Det 
påvirker alle der deltager når der er en der ryger og hvis der nu er fx unge der har astma eller andet.   

Silke stiller forslag om at ændre til at vi skal indhente både mundtligt og skriftligt samtykke og lader 
det originale forslag falde.  

Hilde fortæller at den ikke er bred nok og ryge lugt kan også være til gene for andre, og bare at der 
er en der ryger kan være opfordrende til folk.   

Andreas fortæller at han er meget enig med Emma og vi skal ikke give dem under 18 muligheden.  
Forslag om at ændre rygning til nikotin produkter vedtaget  

Forslaget om at ændre rygeregler, så unge under 18 kan godt ryge til ting over 4 timer, med 
mundtligt og skriftligt samtykke fra forældre er vedtaget og at vi ikke med hjælpe dem med  
rygning. Jf. rygepolitik 

Punkt 5 Uddannelsesudvalg 

Brøns præsenterer sin vision for uddannelsesudvalget og spørger om tilladelse frahovedbestyrelsen 
til at nedsætte et uddannelsesudvalg.   

Hovedbestyrelsen godkender uddannelsesudvalget 

Punkt 6 HB møder 

Angelina præsenterer 2 datoforslag fra administrativ udvalg 13 eller 15 august.   

Hilde foreslår den 6. august  

6. august er vedtaget   

Punkt 7 Speciale om autisme 

Hilde fortæller om et speciale omkring autisme, som Alexander Mile har skrevet. Han gerne vil dele 
det og hun vil gerne høre hvordan vi sætter rammerne omkring specialet.  Især med tanken på at 
det kan være potentielt triggerende på grund af det voldsomme indhold. 

Silke fortæller at det har vi snakket om at lave en kanal på discord, hvor man kan læse det og 
komme med input.   

Emma Sofie foreslår at vi på Discord laver en nyhed om opslaget med TW på og får Alexander til at 
lave et link så vi kan dele, så at vi ikke skal overvåge en kanal og deler det på politisk forum på 
Facebook.   

Hovedbestyrelsen godkender Emma Sofies forslag 

Punkt 8 Pladser i de nye udvalg 

Angelina spørger om tilladelse til at nedsætte et udvalg til at planlægge EU tur med Discover EU. 
 
Hovedbestyrelsen godkender et udvalg for EU-tur.   
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Hovedbestyrelsen udfylder via google forms hvad de gerne vil dele også fordeles 
udvalgene.  Følgende personer er valgt ind på følgende pladser;   
 

Uddannelse:   

Brøns  

Silke  

Anton  

Hanne  

 

Bog projekt:  

Silke  

Sofie  

Naja  
 
 
 

EU-tur:  

Marcus  

Silke  

Angelina 

Brøns  

Sofie  

 

Punkt 9 Nota projekt 

Silke fortæller om et projekt fra Nota hvor man filmer sig selv og fortæller om det at være autist. 
Hun spørger om at der er andre fra hovedbestyrelsen der kunne have lyst til at være med.  

Brøns vil gerne være med i projektet  

Sofie vil også gerne være med 

Punkt 10. Evt. 

Angelina fortæller at de 50.000 til oplevelse fra Landsforeningen Autisme som vi skal bruge til vores 
medlemmer. Hun fortæller der er ikke energi til at planlægge en hel galla, men foreslår at vi bruger 
penge på en zoo tur i slutningen af året.  

Det bakker HB op om. 

Alle siger tak for et godt møde. 

 

 

 


