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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 25/09-2022 
Dagsorden: 

• Formalia. 
• Gensidig orientering. 
• Ændringer til udvalg 
• HB-møde 
• Generelle regler om STU 
• Medlemskab hos folkebevægelsen mod Ensomhed 
• Intro til Autismens verden 
• Vedtægtsændringer 
• Frikøbelse af DL. Forslag til rammer 
• Adgange på de Sociale Medier 
• Forretningsorden Årsmødet 
• Forretningsorden Hovedbestyrelsen 
• Evaluering af Silas sagen (lukket punkt) 
• Evt.  

 

Deltagende til mødet fra punkt 1: Angelina, Andreas, Anton, Hanne, Hilde, Jonas P., Marcus, Silke og 
Sofie 

Deltagende til mødet fra punkt 2-13: Angelina, Andreas, Anton, Hanne, Hilde, Jonas P., Maia, 
Marcus, Naja, Silke og Sofie 

 

Punkt 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke 

Valg af referent: Angelina. 

Dagsorden godkendt 

 

Punkt 2. Gensidig Orientering 

Silke fortæller at i forhold til formidlingsarbejde, så har der været flere forskellige foredrag, bl.a. 
Frederikssund gymnasium, lokalafdeling trekanten og incitas bestyrelse. Hun har været til 
workshop med Rockwoll fonden om den ønskede fremtid. Introduktion til autismens verdener 
afviklet i Midtsjælland med succes, afvikles igen i KBH til januar, der er et ønske om at starte det 
på nationalt plan så snart der er tid. Der har været succesfulde messer både i Vejle og Roskilde. 

I forhold til det politiske område, så har hun startet af folketingsvalgskampagne op, Natasja har 
taget en stor del fordi hun har haft travlt med eksternt arbejde, med til konference om de 46.000 
unge uden uddannelse og job hos Dansk Erhverv, møde med reformkommissionen med Kathe og 
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Nina. Hun har også arbejdet med en række samarbejdspartnere bl.a. opstartet samarbejde med 
Backspin/Center for skolevægring, etableret samarbejde med Center for autisme/incita, 
landsforeningen autismes 60-års jubilæum, potentielt samarbejde med virksomheden mindcloud, 
deltager i webinar med Klar til Start på tirsdag.  

Silke har også været involveret i Natasjas praktikforløb, kursus for lokalafdelinger, stort fokus på 
konflikthåndtering, jurist osv., modtaget BS-fondens påskønnelsespris, det har givet en del 
opmærksomhed, assisteret til generalforsamling i lokalafdeling Hovedstaden. Hun kom til at lave 
en fejl da hun genererede QR koden til de nye flyers, så for at QR koder stadig kan bruges, har 
foreningen nu Premium abonnement hos QR.io. Det koster cirka 250 om måneden, men nu kan vi 
bedre analysere vores QR koder og gå tilbage og ændre indhold, QR-ups, fordele og ulemper, . Pga 
mange fysiske aktiviteter har vi haft et godt salg af merch, solgt for siden 6. august: 5.358 kr., 
donationer til Folketingsvalgs kampagne, siden 6. august: 3350 kr. 

Angelina fortæller at der er sket en del siden sidst. Den interne konflikt, som alle i HB sikkert var 
klar over har taget en del af hendes ressourcer siden sidst. Hun fortæller at hun har skulle bruge 
meget af min arbejdstid på få styr på den situation og sikre at var i orden. Hun har også startet på 
et nyt semester, hvilket har taget lidt af hendes tid. Hun har også brugt sin tid ved at hun er 
begyndt på mine 1 til 1 samtaler. Hun laver også de sædvanlige administrative ting og bank. Hun 
har også brugt min tid på at planlægge og indkalde til ekstraordinære årsmødet og fået sat det 
hele op. Hun er også gået i gang med til vores gentagne projekter at få lavet en huskeliste og få 
skrevet ind, hvornår man kan gå i gang med hvad. Hun har også brugt min tid på, sammen med 
Silke at holde Kursusdag på lokalafdelingerne, og assistere blandt andet Storstrøm med et 
arrangement og hjulpet hovedstaden med at få styr på deres økonomi. Hun har også været med til 
Silkes prisuddeling, hvor de fik rig mulighed for at netværke for vores forening. Hun har også været 
på Messe i Vejle, Special Kompasset og skal afsted her igen i næste uge til Århus.  

Man kan også mærke vores Discord server har vokset, der har været nogle små situationer der har 
været skulle håndteres især for medlemmer i den yngre aldersgruppe, at de skulle, lige lærer 
reglerne at kende og respektere andres grænser. I konflikthåndtering udvalget har vi også mødes 
lidt og snakket om rammer. Og ellers går Galla fint. De er i gang med fondsansøgninger og EU-
turene går også fremad. Ansøgningen sendes her i oktober og vi får svar senere. Vores medlemstal 
er også op på præcis 450 medlemmer. Hun fortæller også at hun snart arbejder på budget 2023, 
så hvis man har nogle ønsker, så skal man huske at sende det til mig. Hun er også blevet nomineret 
blevet European Disability Council, hvor hun måske for en plads.  

Naja fortæller at hun har også haft brugt meget tid i konflikthåndtering. Hun har også været med 
til workshop i Rockwoll fonden, som er en anden workshop end Silke. Hun fortæller også hun 
været til jubilæum hos Landsforeningen. Hun har også arbejdet en del med de lokalafdelinger, 
hvor bl.a. fået en bestyrelse i Nordjylland. Hun har også hjulpet i Trekanten med at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling. Hun har også snakket med Midtjylland for at finde ud af hvad de 
gør fremadrettet. Hun har også været med til ekstraordinær generalforsamling ind i hovedstaden 
og de har fået en ny god bestyrelse. Sommercamp er lokation ved at være på plads midt-vest jysk 
efterskole. Vi har også fået de første 20.000 kr. ind til sommercamp 2023.  
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Andreas fortæller at han er fået fat i Absalons pædagoguddannelse og fået sat et samarbejde op 
med dem. 

 

Punkt 3. Ændringer i udvalg 

Forslag fra DL at lukke uddannelsesudvalget frem til første bestyrelsesmøde efter Årsmødet, 
hvorefter det vil blive genbehandlet.  

Enstemmigt godkendt.  

Forslag fra DL er at udskyde bogprojektet til opstart i efteråret 2023, og udvide med 2 pladser. Så 
udvalget starter i maj/juni 2023.  

Enstemmigt godkendt. 

Forslag at Naja kan gå i gang før, hvis hun får overskud.  

Enstemmig godkendt.  

Forslag fra Silke: om at udskyde informationsudvalget til et ikke nærmere defineret tidspunkt 

Sofie forslår til maj 2023, fordi vi har generalforsamling og Årsmøde.  

Naja støtter op om forslaget.  

Angelina stiller forslag at hvis nogen fra daglig ledelse, får overskud, så kan vi starte før.  

Endeligt forslag: Bogprojekt bliver udskudt til maj 2023, men kan startes før hvis nogen i Daglig 

Ledelse får tid og overskud 

Enstemmigt godkendt. 

Punkt 4. HB-møde 

Forslag om at gøre online HB møde 19. november til et fysisk møde 19. november med julehygge. 

Forslag vedtaget 

Forslag: at afholde HB-møde 17. december online for at afslutte året. 

Forslag enstemmigt vedtaget. 

Punkt 5. Generelle regler om STU 

HB snakker om samarbejde om STU og hvad de indebærer.    

Punkter som HB er enstemmig enig i skal opfyldes for at kunne være offentligt 
samarbejdspartnere. (krav) 

• Have alle de lovlige dokumenter og godkendelser. 

Punkter som HB er enig i skal med for at kunne være offentligt samarbejdspartnere. (krav) 
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• Have eksisteret i mindst 2 år 

HB gør klar at det gælder kun officielle samarbejdspartnerne og ikke fx støttemedlemmer, eller 
hvis de gerne vil have foredrag.  Silke gør klart, at med samarbejdspartnere menes nogen, hvor vi 
offentligt reklamerer for dem, og anbefaler deres tilbud, mens støttemedlemmer er nogen der 
betaler penge til foreningen årligt. Det noteres også at for samarbejdspartnere vil vi gerne have 
nogle generelle regler for samarbejde. 
Nice to Do fra HB: Lave retningslinjer hvor hvem der ikke kan være støttemedlemmer.   

Punkt 6. Medlemskab i Folkebevægelsen mod Ensomhed 

Naja fortæller at hun syntes det kan være fedt at kunne være med og kunne spise sammen i 2023 
og at have medlemskab. 

Silke spørg til pris for medlemskab 

Naja siger hun vil undersøge.  

Maya fortæller hun har deltaget og det var superhyggeligt.  

Naja stiller forfølgende forslag: at vi søger om medlemskab af Folkebevægelsen mod Ensomhed, 
hvis medlemskabet er indenfor budgetrammerne og at vi arbejder mode at kunne lave et projekt 
om deltagelse i Danmark Spiser Sammen i 2023. 

Begge forslag bliver vedtaget. 

 

Punkt 7. Intro til Autismens verden 

Silke fortæller at det er et projekt der skal hjælpe ny diagnosticerede autister til bedre viden om 
deres diagnoser. Helt konkret afholdes foredragsaftener med 2 foredrag; et fra en fagperson, der 
fortæller fagligt om autisme, og et fra en ung autist, der fortæller om sine personlige oplevelser 
med diagnosen. I det nationale projekt skal aftenerne afholdes i hele landet, og der skal afholdes 
kurser, så flere medlemmer kan holde foredrag om deres historier. 
 

Medlemmer af HB der gerne vil være en del af udvalget: 

Silke, Hanne, Naja og Sofie 

Forslag: at føre det til et Åbent udvalg med 1. plads mere. 

HB enstemmigt godkender.  
 

Punkt 8. Vedtægtsændringer 

Angelina læser grammatiske rettelser op til vedtægterne til godkendelse 

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender.  
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Punkt 9. Frikøbelse af DL. Rammerne 

Naja læser hendes forslag. til procedure for frikøbelse af DL medlemmer om, som er som følger:. 

1) budget godkendelse 

2) afstemning om frikøb 

3) godkendelse af HB ifh. startdato, løn og timetal 

4) godkendelse af kontrakt fra HB, skabelon hvor der er markeret hvor der ændres noget 

5) forventningsafstemmelse af opgaver, der indgår i lønnet arbejde 

6) forventningsafstemmelse om hvordan arbejdsindsatsen rapporteres og til hvem. Herunder i 

prøveansættelsesperioden. 

7) underskrivelse af kontrakt og start af frikøb/ansættelse . 

8) evaluering ved slut prøvetidsperiode, med udlæg fra andre DL medlemmer og egen 

fremlæggelse af prøveperiode 

9) afstemning om vedligeholdelse af frikøb efter endt prøveperiode 

10) som minimum en årlig evaluering af frikøb og afstemning om vedligeholdelse af frikøb, 

naturligvis inden for de lovmæssige og kontraktmæssige rammer. Altså 3 måneders opsigelse mm. 

Det skal gælde fra den dag bliver vedtaget, mens allerede eksisterende frikøb kun skal opfylde 3, 4, 

5, 6, 7 og 10. 

Under antagelse af det ikke allerede har fundet sted. 

Ændringsforslag fra Andreas: Ændringsforslag til dette dokument skal minimum være godkendt af 
2 menige hovedbestyrelsesmedlemmer før dette kan tages op på et hovedbestyrelsesmøde. 

Naja og Andreas forslag er enstemmigt godkendt 

 

Punkt 10. Adgange på de sociale medier 

Naja fortæller der er har været nogle gange, er svært at få fat i adgange til lokalafdelingernes 
sociale medier ved skift i bestyrelsen. Derudover blev vi hacket for noget tid siden så hun stiller 
først 2 forslag. 1 at man skal have 2 faktorer godkendelse og DL skal have administrator 
rettigheder og resten i lokalafdelingerne må ”kun” have redaktører adgang. (I forhold til Facebook 
sider og grupper) 

Silke stiller forslag om at have en specifik AU-profil som har administratorer.  
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Hovedbestyrelsen godkender begge forslag. 

 

Punkt 11. Forretningsorden Årsmødet 

Angelina præsenterer forslag og Silke læser dem højt. 

Forslag 1. Ændring af 3.a og 8.a 

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender. 

Forslag 2. Ændring af 5.a 

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender. 

Forslag 3. Ændring af 5.c 

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender. 

Forslag 4. Ændring af 5.f 

Hovedbestyrelsen godkender. 

Forslag 5. Ændring af 5.f 

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender. 

Forslag 6. Helt nyt afsnit.  

Hovedbestyrelsen godkender forslag. 

Forslag 7. Nyt punkt under forslag afsnit 

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender. 

Forslag 8. Nyt afsnit 

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender. 

Forslag 9. Nyt afsnit 

Hovedbestyrelsen enstemmigt godkender. 

 

Punkt 13. Evt. 

Naja fortæller at det er infomøde den 2. oktober 

Alle siger tak for et godt møde. 
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