Katalog med Indkomne forslag til
Ekstraordinær Generalforsamling d. 18/9-21 i Herning
BEMÆRK at navne på forslagsstillere er fjernet pga. lov om GPDR, da vi har valgt, at offentliggøre dette
dokument på vores hjemmeside.
Navnene vil fremgå af det originale dokument, som bliver delt ud til medlemmer på selve dagen.

Forslag 1:
Forslagsstiller:
Jeg foreslår at der laves en undersøgelse af, hvad et eksternt firma skal have for at varetage opkrævning af
kontingent for medlemskab af aspergerforeningen, så vi hurtigst muligt kan frigøre os fra Landsforeningen
Autisme på det økonomiske plan - også gerne i det hele taget.
En medlemsundersøgelse om hvorvidt vi overhovedet bruger socialrådgiveren og hvad der ellers
reklameres med, kunne være en god idé - egen erfaring er, at den hjælp der gives ikke er brugbar som
voksen autist.
Med håb om forbedring i fremtiden, og snarlig svar på spørgsmålet omkring indkaldelsesmetoden

Forslag 2, vedtægtsændring:
Forslagsstiller:
§4, stk. 3. Ny formulering: Medlemmer kan stemme til GF ved personligt eller digitalt fremmøde eller via
fuldmagt.
Begrundelse: For mange autister kan det at skulle dukke op på en fysisk generalforsamling være en meget
stor og angstprovokerende indsats, som kan afholde mange fra at deltage og engagere sig. Det handler
både om transporttid og -udgifter, om generel ængstelighed og om, at hele processen kan koste rigtig
meget restitution efterfølgende.
Det er i forvejen muligt at stille op til valg til tillidsposter i foreningen uden personligt fremmøde. (§4, stk. 4)
Begrundelse fra foreningens vedtægt §5, stk. 2: ”Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes
interesse, i henhold til generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.” På Facebook har der vist
sig udbredt interesse for muligheden af at deltage i GF uden at være fysisk til stede, og det vil være oplagt
at ændre foreningens vedtægter, så det faktisk er muligt at imødekomme medlemmernes interesse på
dette område.

Forslag 3 vedtægtsændring:
Forslagsstiller:
§4, stk. 5: Ny formulering: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved e-mail til de enkelte medlemmer.
Endvidere slås indkaldelsen op på Autisme- og Aspergerforeningen for Voksnes hjemmeside
(www.aspergerforeningen.dk) og i facebookgruppen Aspergerforeningen
(https://www.facebook.com/groups/Aspergerforeningen/)

Forslag 4 vedtægtsændring:
Forslagsstiller:
§4, stk. 6: Indkaldelse med foreløbig dagsorden skal sendes til medlemmerne senest 30 dage før
generalforsamlingen. Indkaldelse med endelig dagsorden og tilhørende bilag skal sendes senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Forslag 5 vedtægtsændring:
Forslagsstiller:
§4, stk. 7, pkt. 3. Tilføjelse: Formandens skriftlige beretning gøres tilgængelig (via brev, mail eller anden
digital løsning) for medlemmerne senest 14 dage før GF.

Forslag 6 vedtægtsændring:
Forslagsstiller:
§4, stk. 7, pkt. 5. Tilføjelse: Foreningens regnskab gøres tilgængelig (via brev, mail eller anden digital
løsning) for medlemmerne senest 14 dage før GF.

Forslag 7 vedtægtsændring:
Forslagsstiller:
§4, stk. 7, pkt. 7. Tilføjelse: Foreningens budget og evt. forslag til kontingentændring gøres tilgængelig (via
brev, mail eller anden digital løsning) for medlemmerne senest 14 dage før GF.

Forslag vedtægtsændring 8:
Forslagsstiller:
§4, stk. 7, pkt. 8. Tilføjelse: Indkomne forslag gøres tilgængelig (via brev, mail eller anden digital løsning) for
medlemmerne senest 14 dage før GF.

Forslag 9:
Forslag til arbejdsgruppe: Nytænkning/opdatering af samarbejdsaftale med Landsforeningen
Autisme
Forslagsstiller:
Nedsæt en arbejdsgruppe bestående af både bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer af foreningen,
der skal arbejde med en nytænkning/opdatering af AAVs relation til Landsforeningen. Den nuværende
samarbejdsaftale er fra 2006, og der er sket meget siden dengang. Arbejdsgruppen kunne stile efter at have
et forslag til godkendelse klar til næste ordinære GF.

Forslag 10:
Forslag til ændring på Facebook
Forslagsstiller:
Gør det tydeligt at se forskel på foreningens to grupper/sider på Facebook. Nedsæt evt. en arbejdsgruppe,
og spørg medlemmerne om assistance, hvis bestyrelsen og gruppe-/side-admins har brug for hjælp til at
udføre processen. Det kan fx handle om at øge forskelle mht. navn, udseende, indhold, medlemskriterier
(begge er fx tilsyneladende åbne for alle) mm.



Aspergerforeningen
(Privat gruppe, 4000 medlemmer: https://www.facebook.com/groups/25445624172) og
Autisme- og Aspergerforeningen for voksne
(Nonprofitorganisation, 2377 personer følger dette:
https://www.facebook.com/Aspergerforeningen)

Forslag 11:
Forslagsstiller:
Kommunikationsansvarlig:
Udpeg en person (i eller udenfor bestyrelsen) som er kommunkationsansvarlig eller sekretær og give
eventuelt denne person en backup.
Det har i perioder været vanskeligt at få kontakt med foreningen, for medlemmer og andre. Det her kan
være en løsning?

Forslag 12:
Forslagsstiller:
Repræsentation:
Jeg foreslår at foreningen beder om at have 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.
Det er særligt at alle kredse har 2, men voksne autister kun 1 repræsentant. Genforhandel aftalen med
ønsket om bedre repræsentation.

Forslag 13, vedtægtsændring:
Forslag til modernisering af foreningens navn
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag:
§1 Foreningens navn og virkeområde.
Stk. 1: Foreningens navn er “Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne”.
Foreslåes ændret til
Stk. 1: Foreningens navn er “AS-foreningen for Voksne – Autisme Spektrum
Foreningen for Voksne”.
Motivation:
Vi foreslår en navneændring for at modernisere foreningen, vi skal signalere som forening
favne flere mennesker på spektret og tidligere var navnet Aspergerforeningen. Dette gav
umiddelbart et indtryk af at andre diagnoser på autismespektret ikke var en del af
målgruppen. En navneændring vil være en modernisering af foreningen medhenblik på at
favne hele autismespektret samt at rekruttere flere medlemmer til foreningen.
Fremtidens diagnosesystem ICD-11 udfaser de diagnosenavne inden for autismespektret.
Vi bør følge med tiden så alle, også ny-diagnosticerede voksne kan se sig selv i
foreningens målgruppe.
Vi mener med navneforslaget at v stadig kan signalere en fastholdelse af historien da
Aspergers ofte for kortes AS,

Forklarende visuel fremstilling- ikke et logo udkast- kun afstemning om tekstindholdet i
forslaget, alene for at illustrere visuelt hvad der menes med navnetrækket

Forslag 14, vedtægtsændring:
Forslag til modernisering af foreningens navn
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag:
§1 Foreningens navn og virkeområde.
Stk. 1: Foreningens navn er “Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne”.
Foreslås ændret til
Stk. 1: Foreningens navn er “AS-foreningen for Voksne – (tidl. Autisme- og
Aspergerforeningen for Voksne)”.
Motivation:
Vi foreslår en navneændring for at modernisere foreningen, vi skal signalere som forening
favne flere mennesker på spektret og tidligere var navnet Aspergerforeningen. Dette gav
umiddelbart et indtryk af at andre diagnoser på autismespektret ikke var en del af
målgruppen. En navneændring vil være en modernisering af foreningen medhenblik på at

favne hele autismespektret samt at rekruttere flere medlemmer til foreningen.
Fremtidens diagnosesystem ICD-11 udfaser de diagnosenavne inden for autismespektret.
Vi bør følge med tiden så alle, også ny-diagnosticerede voksne kan se sig selv i
foreningens målgruppe.

Forslag 15, vedtægtsændring:
Forslag til at udvide muligheden For foreningens arbejde
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag:
§2 Foreningens formål
Stk. 1: At formidle information og skabe rammer og muligheder, for at
medlemmerne kan:
1) Møde ligesindede og dele erfaringer.
2) Få viden om støttemuligheder og aktiviteter, der kan være et supplement til bedre
at kunne tackle deres hverdag
3) og derigennem få større indsigt i deres udfordringer og muligheder og opnå øget
selvværd.
Stk. 2: At skabe bedre forhold for autister og aspergere (herefter autister/aspergere)
og udbrede kendskab til og forståelse for denne gruppe i samfundet.
Stk. 3: Formålene bør opfyldes ved at oprette og drive mødesteder, hovedsageligt for
medlemmerne, have en hjemmeside med information samt andre aktiviteter og
informationskilder, der kan være til gavn for formålet.
Foreslås ændret til (ny stk.3):
§2 Foreningens formål
Stk. 1: At formidle information og skabe rammer og muligheder, for at
medlemmerne kan:
1) Møde ligesindede og dele erfaringer.
2) Få viden om støttemuligheder og aktiviteter, der kan være et supplement til bedre
at kunne tackle deres hverdag
3) og derigennem få større indsigt i deres udfordringer og muligheder og opnå øget
selvværd.
Stk. 2: At skabe bedre forhold for voksne med ASF og udbrede kendskab til og
forståelse for denne gruppe i samfundet.
Stk 3: bidrage med vores viden om det, at leve med autismespektrum forstyrrelse
som voksen, politisk i samfundsdebatter og i alle sammenhænge der vedrører alle
aspekter af livet med ASF.
Stk. 4: Formålene bør opfyldes ved at oprette og drive mødesteder, hovedsageligt for
medlemmerne, have en hjemmeside med information samt andre aktiviteter og
informationskilder, der kan være til gavn for formålet.
Motivation:
Vi foreslår denne tilføjelse af stk. 3, for at sikre voksne med diagnose inden
for autismespektret
”
mulighed for at blive inddraget i samfundsrelevant og politiske drøftelser. Vi
ønsker vores forenings stemme får bedre mulighed for at tale vores
medlemmers sag i flere sammenhænge. Vi ønsker at kunne bidrage i
samfundet med vores viden og engagement, hvor det er relevant for voksne

med diagnose inden for autismespektret
.
Som vedtægten er skrevet nu er formålet at servicere medlemmerne med
viden og rammer, men vi ønsker dette udvidet med muligheden for at vi kan
bidrage udadtil med viden om voksenlivet med diagnose inden for
autismespektret
ligeså.
Nuværende stk. 3 bliver herefter stk 4

Forslag 16, vedtægtsændring:
Forslag til ændring af målgruppens beskrivelse
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag:
§3 Medlemmer og kontingent
Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne autister/aspergere.
Stk. 2: For at blive medlem skal man være mindst 18 år og have en diagnose
indenfor autismespektret eller selv vurdere, man er autist/asperger.
Foreslåes ændret til
§3 Medlemmer og kontingent
Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne med diagnose inden for
autismespektret
Stk. 2: For at blive medlem skal man være mindst 18 år og have en diagnose
indenfor autismespektret eller selv vurdere, man er på autismespektret.
Motivation:
Vi foreslår en ændring af beskrivelsen for målgruppen for at modernisere foreningen, vi
skal signalere som forening favne flere mennesker på spektret og tidligere var navnet
Aspergerforeningen. Dette gav umiddelbart et indtryk af at andre diagnoser på
autismespektret ikke var en del af målgruppen. En navneændring vil være en
modernisering af foreningen medhenblik på at favne hele autismespektret samt at
rekruttere flere medlemmer til foreningen.
Fremtidens diagnosesystem ICD-11 udfaser de diagnosenavne inden for autismespektret.
Vi bør følge med tiden så alle, også ny-diagnosticerede voksne kan se sig selv i
foreningens målgruppe.

Forslag 17, vedtægtsændring:
Forslag til ændring af målgruppens beskrivelse i alle vedtægter
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag:
Så beskrives medlemmer med termen: ”autister og aspergere (herefter
autister/aspergere)”
Foreslås det ændret til:
i alle vedtægter til ” voksne med diagnose inden for autismespektret”
Motivation:
Vi foreslår en ændring af beskrivelsen for målgruppen for at modernisere foreningen, vi
skal signalere som forening favne flere mennesker på spektret og tidligere var navnet

Aspergerforeningen. Dette gav umiddelbart et indtryk af at andre diagnoser på
autismespektret ikke var en del af målgruppen. En navneændring vil være en
modernisering af foreningen medhenblik på at favne hele autismespektret samt at
rekruttere flere medlemmer til foreningen.
Fremtidens diagnosesystem ICD-11 udfaser de diagnosenavne inden for autismespektret.
Vi bør følge med tiden så alle, også ny-diagnosticerede voksne kan se sig selv i
foreningens målgruppe.

Forslag 18, vedtægtsændring:
Forslag til tilføjelse af geografisk placering af generalforsamlingen
Forslagsstiller:
Ændring i formulering i §4 Generalforsamling, med ny stk. 7
Vedtægt som den er i dag:
§4 Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest 15.
marts.
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Kun medlemmer kan
vælges som formand, bestyrelse eller suppleant på generalforsamlingen.
Stk. 4: Hvis man ikke selv kan være til stede og ønsker at blive taget i
betragtning til en tillidspost eller genvalg, kan man skriftligt sende en kort
skrivelse til bestyrelsen. Her skal man redegøre for sit ønske, og skrivelsen vil
blive læst op på forsamlingen, og man er berettiget til at stille op.
Stk. 5: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved brev , evt. e-mail, til de
enkelte medlemmer. Endvidere bør det opslås i Autismebladet, så længe
samarbejdet med Landsforeningen Autisme vedvarer.
Stk. 6: Indkaldelse skal ske senest 30 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7: Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Dirigenten sikre sig, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
3) Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det forgangne år.
4) Godkendelse af beretning.
5) Kassereren fremlægger foreningens regnskab for det forgangne år.
6) Godkendelse af regnskab.
7) Fremlæggelse af budget og evt. fastsættelse af kontingent.
8) Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i
hænde, senest 20 dage før
generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.
9) Valg af formand: Formanden skal vælges i ulige år og vælges for to år af
gangen.
10) Valg til bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Op til to af bestyrelsesmedlemmerne vælges de år, hvor formanden er på
valg. Op til tre medlemmer vælges de år, hvor formanden ikke er på valg.
Hvis et medlem har forladt posten før den er udløbet, vælges en ny.
11) Der vælges hvert år op til tre suppleanter til bestyrelsen for en
etårsperiode. De kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
12) Valg af revisor: Der vælges én revisor og én revisorsuppleant for ét år ad
gangen. Revisoren skal være uafhængig af bestyrelsen.

13) Eventuelt. Punkter under eventuelt kan diskuteres, men ikke vedtages.
Stk. 8: Den til enhver tid lovligt indkaldte generalforsamling er
beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 9: Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved
vedtægtsændringer, skal der dog være 2/3 flertal af de fremmødte.
Stk. 10: Hvis beretning eller regnskab ikke godkendes, revideres det og
præsenteres på den efterfølgende generalforsamling eller ekstraordinære
generalforsamling, hvor det fremlægges og stilles til godkendelse.
Stk. 11: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt
formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. Eller mindst 20
medlemmer indgiver skriftligt ønske om det til bestyrelsen. Ekstraordinær
generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær
generalforsamling.
Stk. 12: Referatet af generalforsamlingen skal godkendes af dirigenten og
skal senest 14 dage efter mødet være tilgængelig for medlemmerne.
Foreslås ændret til med ny Stk 7 (Gammel stk. 7 skal blive til stk. 8 og de resterende
stiger med 1.)
§4 Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest 15.
marts.
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Kun medlemmer kan
vælges som formand, bestyrelse eller suppleant på generalforsamlingen.
Stk. 4: Hvis man ikke selv kan være til stede og ønsker at blive taget i
betragtning til en tillidspost eller genvalg, kan man skriftligt sende en kort
skrivelse til bestyrelsen. Her skal man redegøre for sit ønske, og skrivelsen vil
blive læst op på forsamlingen, og man er berettiget til at stille op.
Stk. 5: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved brev , evt. e-mail, til de
enkelte medlemmer. Endvidere bør det opslås i Autismebladet, så længe
samarbejdet med Landsforeningen Autisme vedvarer.
Stk. 6: Indkaldelse skal ske senest 30 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7: generalforsamlingen skal afholdes ved centrale lsteder i Danmark,
hvor der sikres hensyn til medlemmernes direkte adgang til generalforsamling
vha offentlig transport. Aarhus, Odense eller København.
Stk. 8: Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Dirigenten sikre sig, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
3) Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det forgangne år.
4) Godkendelse af beretning.
5) Kassereren fremlægger foreningens regnskab for det forgangne år.
6) Godkendelse af regnskab.
7) Fremlæggelse af budget og evt. fastsættelse af kontingent.
8) Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest 20 dage før
generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.
9) Valg af formand: Formanden skal vælges i ulige år og vælges for to år af
gangen.
10) Valg til bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Op til to af bestyrelsesmedlemmerne vælges de år, hvor formanden er på
valg. Op til tre medlemmer vælges de år, hvor formanden ikke er på valg.
Hvis et medlem har forladt posten før den er udløbet, vælges en ny.

11) Der vælges hvert år op til tre suppleanter til bestyrelsen for en
etårsperiode. De kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
12) Valg af revisor: Der vælges én revisor og én revisorsuppleant for ét år ad
gangen. Revisoren skal være uafhængig af bestyrelsen.
13) Eventuelt. Punkter under eventuelt kan diskuteres, men ikke vedtages.
Stk. 9: Den til enhver tid lovligt indkaldte generalforsamling er
beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 10: Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved
vedtægtsændringer, skal der dog være 2/3 flertal af de fremmødte.
Stk. 11: Hvis beretning eller regnskab ikke godkendes, revideres det og
præsenteres på den efterfølgende generalforsamling eller ekstraordinære
generalforsamling, hvor det fremlægges og stilles til godkendelse.
Stk. 12: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt
formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. Eller mindst 20
medlemmer indgiver skriftligt ønske om det til bestyrelsen. Ekstraordinær
generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær
generalforsamling.
Stk. 13: Referatet af generalforsamlingen skal godkendes af dirigenten og
skal senest 14 dage efter mødet være tilgængelig for medlemmerne.
Motivation:
Mange medlemmer har i år udfordringer med at kunne deltage grundet infrastrukturen og
at det lokationen er på landet og ikke i en større by.
For at opretholde værdierne i en demokratisk forening, bør det sikres at lokationerne for
afholdelse af generalforsamling, ikke bliver en forhindring igen, fremover.

Forslag 19, vedtægtsændring:
Forøgelse af antal af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er
valgt af generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks
medlemmer.
Forslås ændret til:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er
valgt af generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på otte
medlemmer plus 3 suppleanter.
Motivation:
Foreningens medlemmer er alle på spektret, som hvor livsomstændigheder og
funktionsniveau kan have betydning for foreningens arbejde.
Derfor er det vigtig at vi kan kompensere hinanden, så foreningen står så stærkt som
muligt.
At bestyrelsen udvides til 8 medlemmer plus 3 suppleanter der har stemmeret ved afbud,
vil øge ressourcerne i bestyrelsen og sikre arbejdet ikke er afhængigt af de valgtes
ressourcer til det frivillige arbejde.

Forslag 20, vedtægtsændring:
Forslag til bedre ressourcefordeling i bestyrelsens arbejde
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag:
§5 Bestyrelsen
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær,
kasserer og repræsentant til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme,
så længe samarbejdet består. Repræsentanten holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Forslås ændret til:
§5 Bestyrelsen
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med to næstformand, sekretær,
kasserer og repræsentant til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme,
så længe samarbejdet består. Repræsentanten holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Foreningens medlemmer er alle på spektret, som hvor livsomstændigheder og
funktionsniveau kan have betydning for foreningens arbejde.
Derfor er det vigtig at vi kan kompensere hinanden, så foreningen står så stærkt som
muligt. Det vil være en styrkelse af formandsskabet der vil sikre at kontakt til foreningen
kan blive besvaret hurtigere. Der kan uddelegeres opgaver til næstformænd, så
formanden kan aflastes. Opgavefordelingen gør at vi sikrer et kontinuerligt arbejde i
foreningen.

Forslag 20a, vedtægtsændring:
Forslag til bedre ressourcefordeling i bestyrelsens arbejde jf forslag 5
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag vedr. stk. 4:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og
repræsentant til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet
består. Repræsentanten holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar, at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt

at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
Forslås ændret til:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med to næstformænd, sekretær, kasserer og
repræsentant til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet
består. Repræsentanten holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formandsskabet (formand samt de to næstformænd, kassereren og sekretæren tegner
foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandsskabets stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt at
udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.

Foreningens medlemmer er alle på spektret, som hvor livsomstændigheder og
funktionsniveau kan have betydning for foreningens arbejde.
Derfor er det vigtig at vi kan kompensere hinanden, så foreningen står så stærkt som
muligt. Det vil være en styrkelse af formandsskabet der vil sikre at kontakt til foreningen
kan blive besvaret hurtigere. Der kan uddelegeres opgaver til næstformænd, så
formanden kan aflastes. Opgavefordelingen gør at vi sikrer et kontinuerligt arbejde i
foreningen.
Ønsket om at ændre konstitutionen til et formandskab med en formand og to
næstformænd, vil aflaste at alle opgaver ligger på en person.

Forslag 20b, vedtægtsændring:
Forslag til bedre ressourcefordeling i bestyrelsens arbejde jf forslag 5
Forslagsstiller:

Vedtægt som den er i dag vedr stk. 5:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar, at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt
at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.

Forslås ændret til:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
Stk. 5: Formand, kassere samt en af næstformændene tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt at
udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
Foreningens medlemmer er alle på spektret, som hvor livsomstændigheder og
funktionsniveau kan have betydning for foreningens arbejde.
Derfor er det vigtig at vi kan kompensere hinanden, så foreningen står så stærkt som
muligt. Det vil være en styrkelse af formandsskabet der vil sikre at kontakt til foreningen
kan blive besvaret hurtigere. Der kan uddelegeres opgaver til næstformænd, så
formanden kan aflastes. Opgavefordelingen gør at vi sikrer et kontinuerligt arbejde i
foreningen.
Ønsket om at ændre hvem der tegner foreningen formand, kasserer og en af
næstformændene vil fordele arbejdsopgaverne på flere personer.

Forslag 20c, vedtægtsændring:
Forslag til bedre ressourcefordeling i bestyrelsens arbejde jf forslag 5
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag vedr st. 5:
§5 Bestyrelsen

Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar, at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt
at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
Forslås ændret til:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
Stk. 5: Formandsskabet (formand samt de to næstformænd) tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt at

udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
Foreningens medlemmer er alle på spektret, som hvor livsomstændigheder og
funktionsniveau kan have betydning for foreningens arbejde.
Derfor er det vigtig at vi kan kompensere hinanden, så foreningen står så stærkt som
muligt. Det vil være en styrkelse af formandsskabet der vil sikre at kontakt til foreningen
kan blive besvaret hurtigere. Der kan uddelegeres opgaver til næstformænd, så
formanden kan aflastes. Opgavefordelingen gør at vi sikrer et kontinuerligt arbejde i
foreningen.
Ønsket om at ændre hvem der tegner foreningen til formandsskabet (formand og to
næstformænd), vil fordele arbejdsopgaverne på flere personer. Dette vil aflaste sekretær
og kasserer.

Forslag 20d, vedtægtsændring:
Forslag til bedre ressourcefordeling i bestyrelsens arbejde jf forslag 5
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag vedr st. 7:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar, at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt

at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
forslås ændret til:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandsskabets stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt at
udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
Foreningens medlemmer er alle på spektret, som hvor livsomstændigheder og
funktionsniveau kan have betydning for foreningens arbejde.

Derfor er det vigtig at vi kan kompensere hinanden, så foreningen står så stærkt som
muligt. Det vil være en styrkelse af formandsskabet der vil sikre at kontakt til foreningen
kan blive besvaret hurtigere. Der kan uddelegeres opgaver til næstformænd, så
formanden kan aflastes. Opgavefordelingen gør at vi sikrer et kontinuerligt arbejde i
foreningen.
Ønsket om at ændre stk 7 vil øge den demokratiske proces i bestyrelsen, der pga af
ovenstående kan have svingede ressourcer

Forslag 21, vedtægtsændring:
Forslag til bedre ressourcefordeling i bestyrelsens arbejde
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag vedr st. 12:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar, at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt
at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage
efter mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
Forslåes ændret til:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af

generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt at
udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage
efter mødet. Referatet skal gøres tilgængeligt for medlemmerne på foreningens
hjemmeside senest 7 dage efter mødet.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
Foreningens medlemmer er alle på spektret, som hvor livsomstændigheder og
funktionsniveau kan have betydning for foreningens arbejde.
Derfor er det vigtig at vi kan kompensere hinanden, så foreningen står så stærkt som
muligt. Det vil være en styrkelse af formandsskabet der vil sikre at kontakt til foreningen
kan blive besvaret hurtigere. Der kan uddelegeres opgaver til næstformænd, så
formanden kan aflastes. Opgavefordelingen gør at vi sikrer et kontinuerligt arbejde i
foreningen.
Ønsket om at ændre stk. 12 vil medlemmernes mulighed for indsigt i bestyrelsens
arbejde.

Forslag 22, vedtægtsændring:
Forslag til bedre ressourcefordeling i bestyrelsens arbejde
Forslagsstiller:
Vedtægt som den er i dag foreslås ny stk. 16:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar, at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt
at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
Stk.16: Bestyrelsen skal sørge for at medlemmer har adgang til at deltage i bestyrelsesmøder,
hvad enten disse bliver afholdt fysisk og/eller online.
forslås ændret til:
§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til
repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten
holder bestyrelsen
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt at

udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes,
at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke
være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.
Stk.16: Bestyrelsen skal sikrefor at medlemmer har adgang til at deltage med taleret i
bestyrelsesmøder, hvad enten disse bliver afholdt fysisk og/eller online.
Motivation:
Foreningens medlemmer er alle på spektret, som hvor livsomstændigheder og
funktionsniveau kan have betydning for foreningens arbejde.
Derfor er det vigtig at vi kan kompensere hinanden, så foreningen står så stærkt som
muligt. Det vil være en styrkelse af formandsskabet der vil sikre at kontakt til foreningen
kan blive besvaret hurtigere. Der kan uddelegeres opgaver til næstformænd, så
formanden kan aflastes. Opgavefordelingen gør at vi sikrer et kontinuerligt arbejde i
foreningen.
Ønsket om at tilføje et stk. 16, er et ønske om at medlemmerne kan deltage i bestyrelsens
arbejde. Dette vil øge den demokratiske indflydelse samt gøre det muligt at de
medlemmer der har interesse for at stille, op til bestyrelsesarbejde kan deltage som
medlem og blive introduceret til bestyrelsens arbejde i eget tempo.

Forslag 23
Forslagsstiller:
§4 Stk. 5: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved brev , evt. e-mail, til de enkelte medlemmer.
Endvidere bør det opslås i Autismebladet, så længe samarbejdet med Landsforeningen Autisme vedvarer.

Forslås ændres til:
Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. e-mail, til de enkelte medlemmer. Endvidere bør det opslås på
vores hjemmeside og i Autismebladet, så længe samarbejdet med Landsforeningen Autisme vedvarer.

