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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 22/01-2022 
Dagsorden: 

• Formalia. 
• Gensidig orientering. 
• Regnskab til Årsmøde 
• Årsmøde 
• Autismes dag (2. april) 
• Messeudvalg tilladelse 
• Discord 
• Forslag til Regel på forumgruppen 
• Præsetencen for at spørge om venner.  
• Programmering af Hjemmeside  
• Hjemmeside udvalg forslag 
• Stramning af regler 
• Borger Forslag 
• Opdatering af rygeregler 
• Samarbejde menneskerettigheder 
• Forskningsprojekt  
• EUCAP, European year of Youth 
• Evt.  

 

Deltagende til mødet fra punkt 1: Angelina, Emilie, Hanne, Marcus, Mickel, Naja og Silke. 

Deltagende til mødet fra punkt 2-6: Anton, Angelina, Emilie, Hanne, Marcus, Mickel, Naja, og Silke. 

Deltagende til mødet fra punkt 6-17: Anton, Angelina, Emilie, Hanne, Marcus, Mickel, Naja, Silas og 
Silke. 

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

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke, med forhold for Angelina tager over 

Valg af referent: Angelina 

 

Punkt 2. Gensidig orientering 

Silke fortæller der er har været mange småprojekter siden sidste hovedbestyrelsesmøde og der har 
ikke været en stor ting hun har skulle fokusere på. Hun fortæller af politiske ting har hun møde med 
Charlotte Broman den 1. marts og skal snakke autisme politik med hende på Christiansborg. Hun 
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fortæller også at Silas at fået foretræde på vegne af Autisme Ungdom, hvor han skal snakke om 
psykiatrien. Hun fortæller det går også rigtig godt med foredrag. Vi har allerede fået booket 5 i år 
indtil videre, så vi er næste halvvejs for vores mål for hele 2022. Og at vi måske skal kigge på at 
uddanne flere foredragsholdere i foreningen, hvis det forsætter. I forhold til vores bogprojekt, så 
forlaget meget glade for projektet med de små bøger, og vil gerne arbejde ud fra en deadline om 
udgivelse der hedder foråret 2023. Det giver også god tid til at få lavet workshoppende. Hun 
fortæller også hun har haft møder med studerende og møde med den Obelske Familiefond, da 
gerne især vil hjælpe på en lokalplan med arrangementer og har bl.a. også givet penge til vores 
Sommercamp. Hun fortæller også der er flere og flere samtaler med mennesker der ønsker viden 
om autister, og vi skal begynde at tænke i rammer for hvad vi gør. 

Silke fortæller også at der har været lidt mere stille på SoMe fronten, end der plejer fordi der har 
været eksamener osv., men de er ved at lave nogle opslag, til når det er de har stille perioder, som 
de kan lægge op. Hun fortæller også at Online aften om bestyrelsesarbejde vi har afholdt og derfor 
har valgt at afholde en mere den 20. februar. Hun fortæller også at Discord at åbnede op for 
ansøgninger til Game host, så Admin ikke sidder med det hele selv, samt evt. at finde nogle til at 
afholde samtale cafeer, da det er for stort til at Admin kan gøre det selv.  

Angelina fortæller at man godt kan mærke at foreningen vokser på alle områder. Hun fortæller at vi 
har lige afsluttet et år, hvilket betyder der har været en masse praktiske ting, der skulle løses som 
hun har været optaget med. Hun fortæller at i forbindelse med vores indsamling med at få 
donationer nok til skat, at der fik vi nok, så ansøgningen er sendt afsted, men der er en 
behandlingstid på ca. 3 måneder, så derfor er stadig undervejs. Hun fortæller også lige her i 
slutningen af året, så har vi fået et ekstra firmamedlem fra spektrumshop, som har valgt den helt 
store pakke. Og at vi har flere firmamedlemmer der er interesseret i at være i medlem efter vi har 
fået ansøgningen med skat i hus. Hun fortæller også vi afsluttede året med lidt over 400 
medlemmer. Det betyder også at vi rykker et trin op, når det kommer til DUF Ansøgningen i år, og vi 
satser på 450 medlemmer, men ønske om 500 medlemmer, så vi kan rykke endnu et trin op.  

Angelina fortæller hun også har møde med lokalafdelingerne her i februar og tjekker 
organisatoriske og økonomiske ting med dem, som generalforsamling og budget og regnskab. Hun 
fortæller også at hendes video omkring diskrimination sammen med institut for 
menneskerettigheder kommet op og ellers har der bare været små organisatoriske ting, hun har 
taget sig af.  

Naja fortæller at det går godt i sommercamp. Hun fortæller at sommercampen nu har nået sit mål, 
men det er lidt svært at få frivillige til at stå i køkkenet, men det bliver først kigget grundigt på, efter 
den 1. februar, så det er først derefter der arbejdes med.  

Angelina fortæller også at det går godt i Gallaudvalget. Der er lagt budget og fundet lokale i 
Middelfart, sammen med Lillebælt hallerne. Der er også lavet budget og sendt fondsansøgninger 
afsted og de skal til at planlægge deltagerne til dagen. Datoen er blevet rykket til den 28. maj, da 
det var den dato der var ledig, hvis vi ikke skulle rykke til Juni, hvor folk har meget eksamens fokus 
samt vi snart har Sommercamp.  
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Punkt 3. Regnskab til Årsmøde 

Angelina fremlægger en oversigt over regnskabet, så hovedbestyrelsen har en fornemmelse af, 
hvad de skal kigge på, når vi får det revideret regnskab. Hun fortæller også at vi kommer ind i næste 
år, med lidt flere penge, end regnet med fordi vi har fået en fonds donation på 25.000 samt de 
ekstra firmamedlemmer samt foredrag, gør at vi har lidt flere penge til 2022.  

Angelina fortæller også at når det revideret regnskab bliver lavet, så lavet hun en forenklet version 
med grafisk afbillede, så det bliver nemmere at forstå, så alle kan kunne forstå regnskabet, da der 
kan være mange tekniske termer i det revideret regnskab, som alle nødvendigvis ikke forstår, samt 
det kommer til at blive meget langt. 

 

Punkt 4. Årsmøde 

Angelina fortæller at der lige nu lægger omkring de 10 tilmeldinger inde på hjemmesiden, hvilket er 
forståeligt, fordi vi ikke er begyndt at reklamere med der er Årsmøde endnu, så derfor er der ikke 
kommet så mange, men hun regner stadig med at de bliver omkring de 50.   

Angelina præsenterer også de vedtægtsændringsforslag der er, og hun ved godt der er lidt mange, 
men det er vigtige opdateringer for at vedtægterne giver bedre mening. Hun fortæller også at det 
vigtigste er dog at opdatere så vi får 2 mere pladser i hovedbestyrelsen samt titel ændring i daglig 
ledelse til: Forperson, politisk næst forperson, og organisatorisk næstforperson.  

Silke gør også opmærksom på at vi skal informere lokalafdelingerne om at ændre i deres vedtægter 
fra kasserer til organisatorisk næstforperson i deres vedtægter.  

Angelina fremviser vedtægterne med godkendelse, og kan sende dokumentet til korrekturlæsning 
hos Silas.  

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt vedtægtsændringerne.  

 

Punkt 5. Autismes dag (2. april) 

Silke fortæller at fordi vi har så travlt, så der har ikke været tid til at planlægge vores indsamling 
show. Derfor skal foreningen finde på noget andet, som ikke kræver så meget af daglig ledelse. Hun 
fortæller også at Autisme Ungdom, er blevet inviteret med til at lave foredrag omkring autister op 
til autismedagen og det ved vil gerne være med til.  

Angelina fortæller også at hun stiller et forslag om et Autisme dags’s udvalg, så det er vi kan 
planlægge og arrangere autismedagen i bedre tid og at hun regner med at udvalget starter op med 
ansøgninger efter første hovedbestyrelsesmøde efter Årsmøder.  

Hanne forslår at vi laver en slags collage om de ting vi har opnået i 2021, og hvorfor vi laver det 
arbejde vi gør og hvorfor vi skal fortsætte.  
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SoMe og ansøgere, som SoMe samler ind, arbejder med projektet om at indsamle billeder og 
historier for 2021 op til ugen med autismedagen på SoMe og afslutte med en video hvor vi fortæller 
om Autisme Ungdom Sammenhold, + at donationer indenfor et vis tidsrum går til lokalafdelinger 

 

Punkt 6. Messeudvalg tilladelse 

Angelina fortæller at vi skal til en del messer i år og derfor forslår at vi laver et messeudvalg, som 
skal være med at lave vagtplan, finde ud af hvad vi skal bruge til messer, og har fortrinsret når det 
kommer til at stå på messerne som repræsentant fra Autisme Ungdom. Hun fortæller hun regner 
med at det skal være et åbent udvalg, men også ville hører om der er andre der gerne vil være med.  

Angelina fremviser også vagtplan for Messe i Køge, og udfylder pladser med HB. Samt at hun 
fortæller at UU messe i Vejle er rykket til den 31. august.  

Hovedbestyrelsen godkender messeudvalg og består at hovedbestyrelsesmedlemmer: Angelina, 
Silke og Emilie, samt eventuelle ansøgere.  

 

Punkt 7. Discord  

Angelina præsenterer at Admin Temaet har fået en klage i forbindelse med en diskussion i Discord 
politikchatten, (jf. bilag 4.), som resulterede i at Bille, fik en skriftlig advarsel for brud på regel 4, 4.1 
og 4.2 samt Anders fik en påmindelse om at tænke over sit sprog i fremtiden. Anders indsender så 
denne klage om Admin beslutning i denne sag. Hovedbestyrelsen skal så beslutte de vil opretholde 
eller ændre i Admins beslutninger. 

Silke fortæller at det hun lægger vægt på i den her sag. For det første at der kommer en udtagelse 
om at Bille skal lave injurier, hvilket ikke er muligt, da vores server ikke ligger offentlig tilgængeligt 
og et åbent forum. Hun fortæller også at Billes udtagelser heller ikke fulgte reglerne, og det var 
også derfor at Bille fik en advarsel for deres opførsel. Hun fortæller at det hun syntes der har været 
bekymrede i sagen er at hvis Admin ikke havde bedt Anders om at tage hensyn til at vi er en server, 
for unge autister og derfor har kommunikationsproblemer, så kan vi risikere at få en server, for 
kommunikationen kan være for hård og gå til grænsen. Hun anerkender Billes tone var for hård, 
men Anders reaktion på at han får en påmindelse, at han vælger at sige han vil tage den op til DUF 
og Landsforeningen Autisme, som ikke har nogen indflydelse på de beslutninger, som bliver taget i 
Autisme Ungdom, og før at det er taget op i Autisme Ungdoms hovedbestyrelsen. Serveren skal 
være et sted med plads til fejl og lærer, og det er derfor vigtigt, at selvom der ikke er regelbrud at 
gøre involverede opmærksom på når deres tone er blevet lidt for hård. En sidste ting, hun også 
gerne vil notere med, er at Bille er 16 år og Anders er 25 år, så der er en aldersforskel også i 
modenhed mellem de 2 involverede.  

Mickel fortæller at han syntes ikke Anders beskeder er hårde, og at Anders tager det meget alvorligt 
når han får sin påmindelse. Han fortæller at Anders måske kan have misforstået hans påmindelse, 
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som en offentlig advarsel i stedet for som en opfordring til at huske sin tone i debatten. Ellers 
syntes han at Anders, på nær sin udtagelse om Injurier holder den gode tone. Mickel forklarer at 
han ser dem som dem der prøvede at forstå hinanden også i de sidst 3 beskeder, så spidser 
konflikten til. Han fortæller også at han syntes ikke Anders burde have en påmindelse, og som han 
forstår det, så er det grunden til Anders vil have dem op i hovedbestyrelsen.  

Emilie fortæller at hun syntes problematikken ligger i så snart Anders oplever noget, han tænker er 
ulovligt, så handler han selv på det i stedet for at tage fat i Admins, som vi har en regel om på 
serveren man gør på Discord. Derfor syntes hun også Anders har et medansvar i at eskalere 
situationen. Hun syntes også personligt tone i diskussion er ubehagelig at læse.  

Naja fortæller at hun er overvejede enig med Emilie. Hun fortæller også at beskeden til Anders var 
ment som en påmindelse om, og reminder ham om hans tone på serveren, hvis han nu ikke var klar 
over det. Hun syntes der manglede lidt forståelse fra Anders om at Bille er en meget yngre person 
med et kommunikationshandicap.  

Angelina fortæller på daværende tidspunkt ikke selv da i Admin teamet, men at hun støtter fuldt op 
om Admins beslutning. Hun er enig at Bille skulle have en advarsel, og når hun selv har set hvordan 
de har kommunikeret, får hun et indtryk af de ikke altid forstår hvad de gør galt, men hvis man 
forklarede det stille og roligt, så kunne de godt se det. Hun ser diskussionen, som Bille har sagt 
noget, og ikke kan forstå hvorfor det er forkert og jo mere Anders prøver at forklare, jo mere 
frustreret er de begge blevet og situationen har eskaleret derfra. Hun fortæller også at hun syntes 
at Anders sprog til sidst, gør at hun støtter admin i en påmindelse, og havde hun selv været der, så 
var hun måske gået lidt hårdere til.  Hun syntes også Anders reaktion til Andreas beskederne og hun 
får et indtryk af at han mener han skal gøre noget selv i stedet for at tage fat i Admin og fordi han 
”var den eneste der gik ind og gjorde noget”, så var hans tone okay. Det syntes Angelina er ret 
problematisk da, hun syntes det viser manglede respekt på Admin temaets rolle og autoritet over 
serveren, og forklarer at det teknikset er brud på regel 3.4 Hun er også lidt uforstående overfor at 
fordi han fik en påmindelse, så vil han have det op på et hovedbestyrelsesmøde. Han har ikke fået 
en advarsel, som Bille, men derfor vil han stadig gerne have den op.  

Silke fortæller også at der står klart i vores regler at hvis der opstår en konflikt, så skal man tage fat i 
Admins. Hun fortæller også selv efter Andreas har lukket samtalen, så kommer Anders med en 
sidste kommentar, der nævner ordet injurier, og det vil hun tolke som en optrapning af konflikten. 
Derfor måtte hun gentage at samtalen skulle lukkes, efter Andreas havde lukket den 

Mickel fortæller at han anerkender at Anders har en kraftig meningsudtagelse. Han tænker at 
Anders har misforstået situationen, og opfatter det som en advarsel, i stedet for en påmindelse, 
hvilket gør at han reagerer så voldsomt.  

Hanne fortæller hun enig med Admins beslutning og syntes også at samtalen i chatten er svær og at 
hvis hun var selv vidne til samtalen, ville hun være utryg med at komme tilbage i chatten.  

Naja fortæller at kan se en pointe i det Mickel siger. Fordi i HB ved vi godt hvis det er en skriftlig 
advarsel, så står den sætning i beskeden, men det er ikke sikkert alle på Discord ved det.  
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Hovedbestyrelsens beslutning: 

Hovedbestyrelsen opretholder Admin beslutning med 1 blank stemme og resten for admins 
beslutning.  

Ekstra beslutninger fra hovedbestyrelsen i forbindelse med Discord 

1. Skriv til Anders om afgørelsen og gøre det klart at det han fik var en påmindelse og ikke en 
offentlig advarsel 

2. Lave en standardbesked til når man lukker samtaler, hvor man gør det klart og tydeligt at 
man ikke må fortsætte samtalen efter denne besked.  

3. Håndhæve regel 3.4 og 1.3 lidt hårdere.  
4. Gøre det klart for Discord medlemmer hvordan en skriftlig advarsel ser ud. 
5. Discord Admins skal have gjort mere klart hvad der er og ikke er tilladt i den politiske kanal. 
6. Gøre klart at Naja og Andreas har de samme beføjelser som Silke og Angelina og skal have 

samme respekt. 
7. Genoverveje den politiske kanal og undersøge evt. restriktioner.  
8. Lave en Autisme Ungdom Discord profil. 
9. Lave en Admin mail. 
10. Hovedbestyrelsen støtter op om daglig ledes initiativer til at regulere samtalen om Harry 

potter Discord, samt ikke at støtte op om JK. Rowling på Autisme Ungdoms nationale 
platforme. Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at lokalafdelingerne stadig har mulighed for at 
afholde Harry Potter relaterede arrangementer, da de er selvstændige foreninger under 
Autisme Ungdom 

Punkt 8. Præsetencen for at sprøge om venner samt nye regler  

Silke forklarer at der har været flere situationer hvor forældre laver opslag på vegne af deres børn 
og enten gør det uden deres barn ved det eller fordi deres barn ikke selv kan. Især når det om at 
søge venner på vegne af deres børn. Der har også væres situationer hvor nogle har prøvet at lave 
venneopslag flere gange indenfor kort tid. 

Hovedbestyrelsen er enig om beslutning om at der må laves en regel om at man ikke laver flere 
venneopslag kort tid efter hinanden samt at forældre gerne må hjælp deres børn, på deres egen 
profil, men ikke må lave profil eller opslag på vegne af deres børn.  

 

Punkt 9. Programmering af Hjemmeside  

Angelina præsenterer planen fra Grafisk udvalg om at grafisk udvalg gerne vil gøre hjemmesiden 
mere venlig for alle former for handicap, samt lave nogle ændringer der bliver svær at lave i Wix. 
Derfor vil grafisk udvalg gerne skifte over til Editor x by Wix. Så det bliver nogenlunde det samme 
som vi allerede bruger, bare hvor der er et ekstra lag på programmet, så man også kan 
programmere på hjemmesiden. Det kommer ca. til at tage 1 år at få på banen, men det har også 
noget at gøre med at vi gerne vil brugerteste hjemmesiden før den kommer ud til det offentlige.  
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Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt forslaget plan for ny hjemmeside 

 

Punkt 10. Hjemmeside udvalg forslag 

Angelina fortæller at i forbindelse med skiftet, kan vi også bedre kontrollere hvem der har adgang til 
data og derfor kan åbne hjemmesideudvalget efter Årsmødet op.  

Hovedbestyrelsen godkender enstemmigt beslutningen om at åbne hjemmesideudvalget op. 

 

Punkt 11. Stramning af regler 

Angelina stiller et forslag om at i fremtiden, så hver gang der bliver sendt beskeder ud på vegne af 
en gruppe, så selvom det er små rettelser, så skal en person fra gruppen ikke rette det. Det stiller 
hun fordi at der har været problemer med i lidt længere tid at når en person har gjort det på vegne 
af gruppen, så kommer den person til at stå på mål for alle beslutninger og bliver opfattet som 
deres personligt holdning. Så selvom det gør situationen mere besværlig, så er det for at beskytte 
hovedbestyrelsen og andre admins. 

Hovedbestyrelsen er enig om at man skal igennem den officielle proces også selvom det er små 
rettelser  

 

Punkt 12. Borger Forslag 

Silke fortæller at der er kommet et borgerforslag om at fjerne kønsopdeling af navnelister, og vi 
som forening er blevet spurgt om vi gerne vil støtte op om det. Silke fortæller at hun mener der er 
relevant fordi at autister tit ikke passer ned i de kasser som samfundet har valgt og at vi har 
situationer hvor autister ikke kan få det navn de gerne vil have pga. det køn der står i 
folkeregisteret. Desuden er en stor del af den autistiske population en del af LBGTQ+ miljøet og 
især indenfor transkønnede og det derfor ekstra mening af støtte.  

Hovedbestyrelsen støtter enstemmigt op om boger forslaget.  

Hovedbestyrelsen aftaler endvidere at selvom forslag ikke direkte handler om handicappolitik, så 
kan foreningen stadig støtte det, hvis det har relevans for foreningens målgruppe.  

Punkt 13. Opdatering af rygeregler 

Silke fortæller at lige nu som vores regler er, så må ingen under 18 ryge. Hun forslår at ændre det til 
at man skal have en tilladelse fra sine forældre under 18. 

Hovedbestyrelsen bliver enige om at udarbejde en længere konkret forslag til næste møde, hvor 
der er taget højde for, hvordan vi kan undgå opfordring til rygning samt evt. snyd og at det gælder 
kun ved arrangementer med overnatning. 

Punkt 14. Psykiatriudvalg 
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Silke præsenterer at vi skal bruge et udvalg til at planlægge vores psykiatri kampagne, samt at den 
bliver rykket til september, fordi at vi har galla rykket og det er meget tæt på Sommercamp. Derfor 
vil hun også hører hvem ud og hende og Silas vil være med.  

Hovedbestyrelsen godkender psykiatriudvalget som et åbnet udvalg med Silke, Silas og Hanne som 
repræsentanter fra HB og at det bliver rykket til september.  

Punkt 14. Samarbejde menneskerettigheder 

Silke fortæller at hun har snakket med Katrine for institut for menneskerettigheder som gerne vil 
have et samarbejde med os. Hvor vi sparre med hinanden på relevante områder. 

Hovedbestyrelsen godkender samarbejdet for institut for menneskerettigheder.  

Punkt 15. Forskningsprojekt  

Naja fortæller at data forskningsprojektet har møde den 10. februar på SDU Odense om projektet 
og vil gerne have 3 repræsentanter med.  

Anton, Angelina og Naja bliver Autisme Ungdom repræsentanter til forskningsprojekter  

Punkt 16. EUCAP, European year of Youth 

Naja fortæller at Autisme Ungdom er blevet inviteret med til et Shaceholder metting for Microsoft 
og første møde er en 31 januar og om der er nogen der kunne tænkte sig at være repræsentanter.  

Angelina bliver Autisme Ungdom repræsentant 

Punkt 17. Evt. 

Alle siger tak for et godt møde. 

 

 


