
27. oktober 2020 

 

 

 
Side 1/9 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 17. 

oktober 2020, kl. 13:00  
 
Sted: Landsforeningen Autismes lokaler i Taastrup 
 
Referent: Sofie Saunte Mortensen 
 
Tilstede: 21 fremmødte, hvoraf 18 var stemmeberettigede 
 
 

Inden det officielle møde startede:  
 
Lars bød velkommen på vegne af Mødested København.  
Lars oplyste at næste års generalforsamling, i marts 2021, vil foregå i Odense.   
 
 

Ad. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
 
Heidi Thamestrup blev valgt som dirigent.  
 
Sofie Saunte Mortensen blev valgt som referent. 
 
Stemmetællere: Jimmi Hansen og Bjarne Weesch. 
 
 

Ad. 2. Dirigenten sikrer sig, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
 
Dirigenten indledte med at spørge om generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at der igen i år var udfordringer med indkaldelsen pr. 
brev.  
Denne nævnte at et andet medlem havde skrevet, på facebook, at vedkommende 
manglede indkaldelsen. 
Sofie forklarede, at det pågældende medlem var fra Aalborg. Sofie sørgede for, at 
vedkommende fik indkaldelsen rettidigt pr. mail.  
 
David og Heidi fortalte, at de har haft en del udfordringer med at få sendt indkaldelsen ud 
rettidigt. Lars supplerede med at sige at David har gjort alt for, at få sendt indkaldelserne 
ud. Men at der er sket en fejl hos PostNord. Lars nævnte, at han selv modtog 2 
indkaldelser lige efter hinanden.  
Lars Grønlund (Sekretariatschef i Landforeningen Autisme) fulgte efterfølgende op på om 
alle medlemmer havde modtaget en rettidig indkaldelse pr. mail.  
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Xenia foreslog, at man kan gennemgå mailsystemet, sådan at en mail fra os ikke havner i 
et medlems spamfilter.  
 
Et medlem påpegede, at det var bestyrelsens ansvar at sørge for at sende indkaldelserne 
ud rettigdigt. Vedkommende syntes, at vi var fyldt med dårlige undskyldninger.  
Vedkommende opfordrede til, at vi fremover sender indkaldelserne ud tidligere end en 
måned før fristen. 
  
Bestyrelsen forklarede, at vi har været presset med sygdom og corona.  
 
Et andet medlem sagde, at der var problemer med vores hjemmeside, som tit var nede. 
Desuden var vedkommende forvirret i forhold til en dato hvor generalforsamlingen blev 
aflyst. Vedkommende modtog aldrig en indkaldelse og der var ingen info om at den var 
aflyst på hjemmesiden.   
Lars fortalte, at Davids brækkede skulder spændte ben, og at sundhedsmyndighederne 
konstant ændrer på restriktionerne. Det pågældende medlem påpegede, at det er vigtigt at 
bestyrelsen sørger for, at dele opgaverne ordentligt ud.   
David nævnte at den gamle hjemmeside var meget ustabil og ofte var nede, men dette er 
rettet med den nye hjemmeside.  
 
Dirigenten spurgte om det pågældende medlem ville være tilfreds med, at der bliver 
skrevet i referatet, at bestyrelsen fremadrettet sørger for at opdatere facebook og 
hjemmeside. 
 

Bestyrelsen tager kritikken til efterretning.  

 

Ad. 3. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det 
forgangne år.  
 
David læste formandsberetningen op.  
 
Der henvises til bilag 1.  
 
 

Ad. 4. Godkendelse af beretning. 
 
Formandsberetningen blev godkendt.  
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Ad. 5. Kassereren fremlægger foreningens regnskab for det forgangne 
år. 
 
Silke fremlagde regnskabet.  

 

Ad. 6. Godkendelse af regnskab. 
 
Regnskabet blev godkendt.  

 

Ad. 7. Budget og fastsættelse af kontingent. 
 
David fremlagde budgettet.   

Han fortalte, at der har været lidt udfordringer med at bruge paragraf 18 midler, men vi 

forventer at det løser sig i 2021. Derudover er der sat midler af til et tovholderkursus, som 

vi så forventer at udskyde til 2021.  

David forklarede også hvad vores kontingentkroner dækker over, hvoraf 100 ud af de 350 

kr. går til vores forening. Resten går til Landsforeningen Autisme idet vi har et samarbejde 

med dem.  

Et medlem spurgte om der er underskud i forhold til vores konferencer. Dette afviste Silke  

og David. De forklarede at budgettet var planlagt med et underskud, da nogle midler fra de 

foregående år var øremærket til konferencen.  

Jimmy Whitfield spurgte kasseren om vores kontingent til EUCAP stiger til næste år. Dette 

afviste Silke.  

Lars fortalte, at vi har nogle initiativer i støbeskeen, men at vi har måttet udskyde dem pga 

corona. Et medlem spurgte om vi har overvejet online møder. Lars fortalte, at man ønsker 

at tage hensyn til alle, og at man bestræber sig på, at holde de fysiske møder der er 

mulige.  

Et medlem påpegede, at vi burde flytte 2020 budgettet til 2021 pga. Corona-nedlukning. 

Silke tilbød at vise et mellemregnskab under eventuelt. 
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Ad. 8. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være 
bestyrelsen i hænde, senest 20 dage før generalforsamlingen. 
Forslagene skal være skriftlige. 
 
8. a. Forslag om landstræf. Forslag stillet af Jimmi Hansen.  

Jimmi Hansen præsenterede sit forslag. 

Han nævnte i den forbindelse, at det kunne være oplagt med et Landstræf i forbindelse 

med vores 20-års jubilæum i 2021.  

Jimmi foreslog Odense som lokation, da han har mange gode kontakter i dette område. 

Han tilføjede, at han har en udendørsscene med underholdning i tankerne, og at det er 

corona-venligt. Man kunne passende finde nogle autistiske talenter til at optræde på 

scenen.  

Xenia syntes, at det bestemt var oplagt med sociale træf i forhold til at møde ligesindede. 

Lars var enig.  

Lars sagde tak til Jimmi Hansen for vedholdenhed og for, at fremvise et detaljeret forslag. 

Lars fortalte, at det er vigtigt, at vi ser tiden an i forhold til corona så vi er sikre på, at det er 

forsvarligt at afholde. Lars foreslog, at man i stedet flyttede Landstræffet til 2022.  

Eva Marija syntes det var en god idé, og at foreningen kunne stå for det første 

arrangement, og så kunne mødestedet selv stå for opgaven fremadrettet. Hun syntes at 

forslaget lød ret corona-venligt.   

Sofie fortalte at dette forslag har været fremme flere gange, og at hun syntes, at man 

skulle tage en beslutning på dagen om at arbejde videre med det. Lars tilføjede, at det er 

vigtigt for Jimmi Hansen, at han får en afklaring på om foreningen vil gå ind i det eller ej. 

Altså om det bliver til noget eller ikke.  

Jimmi Hansen afsluttede med at sige, at han vil bestræbe sig på, at gøre det så corona-

venligt som overhovedet muligt, hvis at det er en mulighed at afholde det i 2021.  

Han fortalte desuden, at han ikke har overskud til, at stille op til bestyrelsen, men vil gerne 

hjælpe til i foreningen med arrangementer.  

Lars foreslog, at et medlem fra Mødested København måske kunne hjælpe Jimmi Hansen 

i forhold til et jubilæumsarrangement. Dette medlem var til stede på generalforsamlingen 

og fortalte, at han havde været med næsten fra start men husker ikke hvor længe. Han var 

i tvivl om han har deltaget på den stiftende generalforsamling.  

Heidi henviste til, at der kan være et gammelt referat hvor dette kan ses. Medlemmerne 

nævnte nogle gamle medlemsblade, som de har liggende derhjemme, hvor der måske er 

noget info i. 
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Da dirigenten konstaterede, at der var bred opbakning til arrangementet foreslog denne, at 

bestyrelsen arbejder videre med forslaget i samarbejde med Jimmi Hansen.  

Der henvises til forslaget, som fremgår af bilag 2.  

 

Ad. 9. Valg af formand 
 
Dirigenten konstaterede at formanden ikke er på valg.  

 

Ad. 10. Valg til bestyrelse 
 
Der skal vælges i alt tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

Følgende er på valg:  

 Jimmy Whitfield er på valg. 

 Eva Marija er på valg og genopstiller. 

 Xenia Ørum er på valg og genopstiller.  

Dirigenten spurgte om Jimmy Whitfield ønskede genvalg. Dette bekræftede han.  

Dirigenten spurgte om der var andre, der ønskede at stille op. 

Sofie Saunte Mortensen meldte sig som kandidat.  

 

Alle 4 kandidater holdt en kort opstillingstale.  

Da der kun er 3 pladser, men 4 opstillede, blev der lavet en afstemning iblandt de 

fremmødte medlemmer. 

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:  

 Jimmy Whitfield 

 Xenia Ørum  

 Sofie Saunte Mortensen 

 

Ad. 11. Der vælges hvert år op til tre suppleanter til bestyrelsen for en et 
års periode. De kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke 
stemmeret.  
 
Eva Marija Opresnik og Peter Rasmussen blev valgt som suppleanter.  
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Ad. 12. Valg af revisor 
 
Johanne Harsted Nøbjerg var på valg som revisor.  
 
Da hun ikke var til stede, blev der ringet til hende under mødet. Hun svarede, at hun 
ønskede genvalg.  
 
Mette Karlsen var på valg som revisorsuppleant.  
 
Det blev konstateret at hun heller ikke var til stede. Derfor blev der også ringet til hende. 
Hun svarede, at hun også ønskede genvalg.  
 
Der var ingen modkandidater. Begge blev dermed genvalgt til deres poster 
 
 

Ad. 13. Eventuelt. 
 
To medlemmer fortalte, at de synes, at det er på tide, at tidligere formand og stifter af 

foreningen Aage Sinkbæk bliver udnævnt som æresmedlem af foreningen. De henviste til, 

at bestyrelsen i 2018 havde lovet at tildele Aage æresmedlemsskab.  

Jimmi Hansen fortalte, at han har lavet et dokument med nogle stikord i forbindelse med 

en æresgave.  

David lovede at bestyrelsen tager sig af dette, så Aage kan tildeles æresmedlemskab 

senest ved næste generalforsamling i 2021. 

Et medlem efterspurgte om bestyrelsen kan offentliggøre referater af deres møder. 

Vedkommende ønskede, at man kunne gå 4 år tilbage.  

 

Silke pointerede at hele bestyrelsen er autister, og derfor kan vi ikke altid gøre ting i den 

hastighed som medlemmerne ønsker. Silke henviste til, at der er visse arbejdsområder 

som ikke kan uddelegeres til alle blandt andet fordi, at ikke alle må få adgang til alle data.  

Jimmi Hansen kom med en rettelse til 20 års jubilæum. Aspergerforeningen blev stiftet i 

2002, så vi har først 20-års jubilæum i 2022.  

Et medlem spurgte om bestyrelsen overvejede at udvide med flere poster. Silke fortalte, at 

dette ikke er en mulighed, da der også er en del rejseomkostninger i forbindelse med 

bestyrelsesarbejde. Og foreningen har kun økonomi til 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 

suppleanter.  
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Lars fortalte at når der er blevet nedsat arbejdsgrupper, så har det ofte været de samme 

personer. Så derfor har foreningen dårlige erfaringer med, at skulle forsøge, at inddrage 

flere i arbejdet.  

Lars fortalte desuden, at de vil gøre alt for, at mødestedet i København snart kan åbne op 

igen, men at de har nogle udfordringer i forhold til lokalerne på Sundholm.  

Xenia fortalte, at hun er åben over for, at man kunne inddrage helt almindelige medlemmer 

af foreningen. Hun har gode erfaringer fra Mødested Aalborg.  

Nogle medlemmer nævnte muligheden for at mødes online. Lars fortalte, at det er ikke alle 

der kan overskue det.  

Jimmy Whitfield nævnte muligheden for, om man kan give et IT kursus til de mere 

udfordrede.  

Sofie sagde, at hun er åben overfor online bestyrelsesmøder, men kun som en midlertidig 

løsning under corona, eller hvis online møde er eneste mulighed.  

 

David rundede mødet af med at sige tak for god ro og orden. Han fortalte, at han vil tage 

medlemmers ytringer til efterretning. 
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