Årsberetning 2021
Den ordinære generalforsamling blev udsat til 18/9 2021 på grund af Covid-19, hvor der var
formandsskifte og derfor vil denne beretning hovedsageligt være baseret på den nuværende bestyrelses
arbejde.
Der har i starten af 2021 været stor fokus på samarbejdet med Landsforeningen Autismes kredse og
mødestedernes aktiviteter.
I store dele af 2021 oplevede bestyrelsen at blive kritiseret for ikke at være synlige nok, ikke at skabe
mulighed for at medlemmerne kunne deltage online i arrangementer og på generalforsamlingen.
Det blev tydeligt på sidste generalforsamling, at medlemmerne ønskede forandring. Medlemmerne
ønskede mere synlighed, politisk engagement, en tydelig bestyrelse og mere aktivitet. Der blev valgt en
ny formand og der kom nye kræfter i bestyrelsen.
I løbet af 2021 har nogle bestyrelsesmedlemmer valgt at trække sig ud af bestyrelsen af personlige årsager
- disse poster er løbende blevet udfyldt af suppleanter.

Bestyrelsen har sat fokus på:
-

-

Mere synlighed og politisk engagement
Foreningens vedtægter – forstå og arbejde ud fra vedtægterne
Dokumentation af bestyrelsens arbejde
GDPR – forstå GDPR samt opbevare foreningens data på Teams, der er GDPR-godkendt
Forretningsorden - konkretisering af bestyrelsens arbejde og retningslinjer for bestyrelsesarbejdet.
Mødestedsmanual – konkretisering af hvordan man starter og driver et mødested. Mødestedsmanualen er
lavet ud fra foreningens vedtægter. Manualen er lavet for at motivere medlemmer til at skabe nye
mødesteder, samt gøre det mere forudsigeligt og konkret. Vi har forsøgt at rammesætte arbejdet, da alle
tovholdere handler under bestyrelsens ansvar.
Samarbejdsaftalen med Landsforeningen Autisme
Oprettelse af medlemskartotek, samt mulighed for at optage støttemedlemmer jf. vedtægter
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Mødesteder
-

-

-

Mødested Herning er lukket. Generalforsamlingen blev afholdt i Herning for at få nye kræfter ind til at
drive mødestedet - dette lykkedes desværre ikke. Det var ikke muligt at få §18 midler og der var ingen der
ønskede at være tovholdere.
Der blev oprettet et nyt mødested i Ikast. Der er bevilliget midler til en pædagog, der kan bistå
tovholderen på mødeaftenerne. Mange af dem, der benytter mødestedet, har givet udtryk for, at det skaber
tryghed og tilfører mødestedet noget godt.
Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at nogle mødesteder opfatter sig selv som værende en lokalforening
og har set at et medlem omtaler sig selv som værende lokalformand for en kreds under Autisme- og
Aspergerforeningen for voksne.
Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at vi er en landsdækkende organisation, som ikke har
lokalafdelinger. Dette kan blive en skævvridning af foreningen og være til skade for de områder af
Danmark, som endnu ikke har engagerede og dedikerede frivillige.

Europæisk, nordisk, internationalt samarbejde
EUCAP (European Council of Autistic People)
Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne er medlem af denne europæiske paraplyorganisation og
Silke Rudolph, vores kasserer, er bestyrelsesmedlem i EUCAP.
EUCAP afholder webinarer på engelsk, hvor medlemmer af Autisme- og Aspergerforeningen for voksne
har mulighed for at deltage.
I september deltog Silke et i en nordisk-baltisk netværksmøde i Helsinki, hvor formålet var at drøfte
udfordringer og muligheder med autistiske organisationer fra Finland, Sverige og Estland.
Fra EUCAP kom der et spørgeskema, som vores medlemmer også blev bedt om at svare på.
Spørgeskemaet blev oversat til dansk af frivillige og blev gjort tilgængelig på EUCAP’s hjemmeside. Vi
vil gerne takke medlemmerne for at svare på spørgeskemaet, da det er vigtigt at skabe et
sammenligningsgrundlag på tværs af Europa.

Politisk
Foreningen er i dag en forening, der ikke bliver overset. Vi har fået skabt forbindelser på kryds og tværs
af Danmark, har fulgt med i den politiske dagsorden i medierne samt udtalt os og skrevet debatindlæg for
at udbrede kendskab og forståelse for voksne autister og de udfordringer vi møder i samfundet og i
interaktion med andre.
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Forbindelser:
Vi arbejder tæt sammen med Landsforeningen Autismes kredse og har planlagt autismeugens webinarer
på lige vilkår som kredsene. Samarbejdet har også ført til, at vi har en del nye mødesteder på tegnebrættet
og nogen af Landsforeningen Autismes kredsformænd ønsker at være behjælpelige med dette i deres
respektive lokalområder.
Vi har lige afholdt webinar sammen med kreds Limfjorden, hvor kredsen selv henvendte sig til os. Dette
viser med al tydelighed, at vi sagtens kan lave aktiviteter, der er gavnlige for både vores og
Landsforeningen Autismes kredsmedlemmer.

Bestyrelsens funktioner og arbejdsopgaver
I bestyrelsen er der en god balance mellem dem, der får de gode ideer og arbejder hurtigt og dem som
gennemtænker tingene og sørger for, at der ikke er noget, der bliver overset.
Næstformanden:
Peter tiltrådte sin post, som næstformand, tilbage i november og det har vist sig at være rigtig godt for
bestyrelsens harmoni. Peter har, med sit rolige gemyt, været bestyrelsens klippe, en at holde fast i, når der
har været optræk til storm. Dette vil jeg gerne takke Peter for, for han har været helt uundværlig.
Sekretærens opgaver:
Tina blev stemt ind i bestyrelsen som ballademager, men vi har alle måtte sande, at Tina har vist sig at
være alt andet end det. Tina har dagligt lagt arbejdstimer i foreningen og har levet 100% op til, hvad man
kan forvente af en sekretær. Tina har påtaget sig opgaver, som at hjælpe mig med at besvare de mange
mails, der bliver sendt til foreningen og hjulpet mig med at skrive, da jeg er ordblind og meget nemt
bliver træt, når jeg skal skrive. Ydermere har Tina hjulpet Silke med tekstede opgaver og meget, meget
mere.
Kassererens opgaver:
Silke fortsatte heldigvis som kasserer ved sidste valg og det var jeg meget lettet over. En kasserers
arbejdsmængde, samt opgaver, er ofte en overset rolle i bestyrelsen, da denne ofte arbejder bagved.
Derfor glædede det mig, at Silke fortsatte med det, som er helt essentielt for at drive en forening. Silke er
en god sparringspartner og har været helt central for at overlevering af viden og praksis blev etableret.
Kommunikativt arbejde, hjemmeside og grafisk materiale:
Birgit blev stemt ind i bestyrelsen som suppleant og var fra starten af en rigtig stor hjælp for mig. Birgit
har, med sin mangeårige erfaring med bestyrelsesarbejde, lært mig rigtig meget. Birgit er dygtig til at
formidle via grafisk arbejde og jeg havde ikke kunne have samme mulighed for at blive synlig på sociale
medier, så hurtigt, uden det store arbejde Birgit har lagt i den grafiske formidling.

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne
Østrupvej 22 | 7130 Juelsminde | TLF +45 30 12 70 11 | CVR 33 31 71 07
https://aspergerforeningen.dk/ | formand@aspergerforeningen.dk

3

Formanden:
Mit fokus som formand har være politisk indflydelse, hvilket vi også har fået. Foreningen kom på TV2
News og det gav i de efterfølgende uger næsten 50 nye medlemmer. Synlighed virker!
Samarbejdet med Landsforeningens kredse er blevet tættere og jeg har etableret gode relationer til mange
af kredsenes formænd.
Jeg deltager i nyt stort projekt omkring autisme, hvor jeg sidder i følgegruppen med blandt andet
Landsforeningen. Projektet handler om at finde de områder, hvor autister ikke har de samme muligheder i
samfundet, som alle andre. Det er et projekt, hvor vi har haft en afgørende stemme ind i, hvorledes
projektets udformning og formulering heraf skal beskrives.
Jeg har skrevet en del debatindlæg, som I nok har lagt mærke til i pressen. Nogle indlæg er endda ikke
blevet samlet op og udgivet. Udgivelser i Politiken, Kristeligt Dagblad m.v. er blevet set og debatteret
både på Facebook og Twitter. Senest har jeg også flyttet debatten til LinkedIn, så vi er aktive på de
relevante sociale medier
Jeg har deltaget i både Århus- og Skive konferencen og møder der har omhandlet både at formidle vores
perspektiv som voksne autister og møder der har været målrettet netværk for foreningen og
samarbejdspartnere.
Det er vigtigt for mig, at vi plejer alle relationer i foreningen for at styrke vores plads i autismedebatten
og jeg føler, vi er godt på vej.
Der er rigtig mange indkomne mails fra både medlemmer, ikke-medlemmer, virksomheder, Psykiatrien,
kommunale instanser og nogle pårørende der er interesserede i vores perspektiv på livet med autisme.
Forespørgslerne har været så mange, at vi har måtte oprette en særlig foreningsmail:
info@aspergerforeningen.dk, så vi i bestyrelsen kan hjælpes ad med at besvare dem.
Vi har fået doneret en telefon og har i den forbindelse oprettet et mobilabonnement til foreningen.
Ydermere har vi fået doneret en bærbar computer med 10 gratis Microsoft Premium licenser. Begge dele
tilfalder den, til en hver tid, siddende formand.
Jeg er stolt over, hvad vi sammen har nået på 7 måneder!

Samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen kom i den grad i fokus i 2021. Vi har haft 2 medlemsundersøgelser og dem vil fortælle
om efter beretningen. Ved sidst generalforsamling blev det besluttet, at vi i bestyrelsen skulle arbejde
videre med samarbejdsaftalen med Landsforeningen Autisme samt stille forslag om at få 3 repræsentanter
i repræsentantskabet. Forslaget blev skrevet samme aften, som det blev afholdt generalforsamling, da der
var deadline kl. 23.59 d.18/9.
Samarbejdsaftalens ordlyd stemmer ikke overens med den praksis, der bliver udført. F.eks. så siger
aftalen, at kontingentet skal deles i 50/50. Kontingentet er hævet fra 200 til 350 kr. om året, men den
andel Autisme- og Aspergerforeningen for voksne får tilbageført er stadig 100 kr. Dette betyder, at vi på
nuværende tidspunkt ikke får de 175kr, som er halvdelen af de 350 kr. medlemmerne betaler årligt.
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I efteråret 2021 var Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne de eneste, der ikke havde fået udbetalt
deres kontingentmidler fra LA, for første halvår af 2021. Dette gjorde jeg Kathe Johansen, formand for
Landsforeningen Autisme, opmærksom på med det samme jeg opdagede det.
I januar 2022 havde vi igen en udfordring med udbetalingen af medlemskontingenter fra Landsforeningen
Autisme. Landsforeningen Autisme tilbageholdt 50% af alle kontingentmidler for både os og for
kredsene. Dette gav store samarbejdsproblemer mellem ledelsen i Landsforeningen Autisme og Kredsene
samt os.
Vi modtager 100 kr. pr medlem. Dette var også nyt fra mange kredsbestyrelser, som var af den opfattelse,
at vi modtog 175kr pr. medlem. Vi har derfor rettet krav på de 175kr/medlem bagudrettet. Dette var
Hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme desværre ikke enig i. Dette har vi ladet ligge indtil videre,
da vi ønsker, at medlemmerne af Autisme- og Aspergerforeningen for voksne skal have mulighed for at
give en retningsangivelse for, hvilken retning bestyrelsen skal arbejde fremadrettet.
Skal Autisme og Aspergerforeningen for voksne gå solo eller skal der laves en ny og forbedret
samarbejdsaftale?
Det er vigtigt at understrege, at ud fra den foreliggende samarbejdsaftale, er det alene formandskaberne,
der kan forhandle eller opsige aftalen. Dog ønsker vi at høre generalforsamlingens holdning og ønske om
et evt. fremtidigt samarbejde.
Et samarbejde kan også foregå uden, at man er bundet sammen økonomisk, som vi er nu.
Samarbejdsaftalen skal overholdes indtil der foreligger en ny eller at samarbejdsaftalen er opsagt og
udløbet. Aftalen kan tidligst blive ophævet pr 31/12/22

Medlemstal:
Da vi afholdt forrige generalforsamling den 18. september 2021, havde vi et medlemsantal på 1033. I dag
er vi 1203 plus støttemedlemmer.
Der er sket mange forandringer med foreningen siden formandsskiftet. Jeg har gjort mit bedste for at leve
op til det, jeg har sagt, jeg ville som formand og sammen med bestyrelsen synes jeg, vi er kommet rigtig
godt i gang.
Det er synligheden, der har betydet, at vi har fået en medlemstilgang på 16.5% på 7 måneder og det er i
store træk hele bestyrelsens fortjeneste.
Vi er den autentiske autistiske stemme og den skal høres for, at vi kan skabe bedre forhold for autister

Med venlig hilsen
Landsformand
Nina Catalina Michaelsen
Autisme- og Aspergerforeningen for voksne
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