
Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 23/01-2021 

 

Dagsorden: 

• Formalia 
• Gensidig orientering 
• Ændring af lokalafdelinger 
• Aktiviteter den 3. april 
• Donation over SMS 
• Groft tilfælde 
• Kommunalvalgskampagne 
• Live Facebook 
• Evt.  

Deltagende til mødet fra punkt 1: Angelina, Andreas, Emile, Mads, Marcus, Naja og Silke. 

Deltagende til mødet fra punkt 2- 8: Angelina, Andreas, Emil, Emile, Mads, Marcus, Naja og Silke. 

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Mads 

Valg af referent: Angelina 

Dagsorden godkendt 

Punkt 2. Gensidig orientering 

Silke fortæller at hun næsten er færdig med regnskab for 2020 og har budget møde med Gitte, 

hvor de kigger regnskabet for 2020 igennem og sparring for budget for 2021. Hun fortæller også at 

det hele er klar før næste hovedbestyrelsesmøde. Hun fortæller også at i 2020 har vi haft udgifter 

for lige omkring 108.000 kr. og vil kunne henstille for ca. 83.000 kr. Hun fortæller også hun har fået 

lavet en refusionsblanket, til når folk skal have betalt tilbage. Hun fortæller også i daglig ledelse er 

i gang med at kigge på hvor vi kan optimere og give ekstra penge. Hun fortæller også om 

samarbejdet med OK og Drugstar. Hun fortæller også at så snart vi har fået det ind i vores 

vedtægter, så kan vi lave under konto for lokalafdelingerne og indtil da, så refunderes der for 

udgifter.  

Mads tilføjer at han har tjekket DUF regler for tilskud igen og det viser sig at det er først fra næste 

år, at foreningen skal betale for ekstern revisor og kan derfor spare nogle penge der.  

Mads fortæller der ikke er sket det helt store på det politiske, men at han har haft møde med 

Kathe, den nye formand for Landsforeningen Autisme og hun er positiv for at samarbejde og vil 

tage de ting der blev snakket om op til deres hovedbestyrelsesmøde i marts. Han snakker også om 

hvordan vi arbejder med på at vise Autisme Ungdom udadtil og visuelt. Mads fortæller også at de 



sidste forslag til december kampagne er blevet lavet færdig og sendt til alle ordfører i de 

forskellige partier i folketinget.   

Angelina fortæller i forhold til det administrative, så har hendes primære fokus været på at 

designe den nye hjemmeside. Hun fortæller at første udkast er blevet lavet og vist til forskellige 

grupper for feedback, så lige nu skal den finpudse og gøres mere handicap venlig samt at hun 

tager fat i de forskellige lokalafdelinger, så de kan få lavet deres underside. Hun fortæller også at 

hun har holdt møderne med lokalafdelinger omkring samarbejdet mellem hovedbestyrelsen og 

lokalafdeling, hvor der er positiv feedback.  

Mads fortæller også at i medlemsportalen kan lokalafdelinger kan nu sende mails til deres 

medlemmer samt oprette begivenheder. Han fortæller at begivenheder der bliver oprettet i 

medlemsportalen, kan alle se, så alle kan tilmelde sig dem, mens lokalafdelingerne kun kan sende 

mails til deres medlemmer. Mads fortæller også om det firmalogo der er blevet lavet og han har 

lavet en ide til logo til alle lokalafdelinger.  

Angelina forslår at hun sender det ud med nyhedsbrevet til lokalafdelinger, som skal sendes i dag, 

hvilket alle syntes er en god ide. 

 

Punkt 3. Ændring af lokalafdelinger 

Mads fortæller at der har været problemer med at finde bestyrelsesmedlemmer til 

lokalafdelinger, og der er områder der ikke er dækket, og derfor fik han, sammen med Silas en ide 

om at slå nogle lokalafdelinger sammen og gøre nogle lokalafdelinger, så listen er 

lokalafdelingerne, ser ud som følgende: 

• Nordjylland 

• Midtjylland og Østjylland bliver til Region Midtjylland 

• Trekanten 

• Fyn 

• Midtsjælland 

• Vestsjælland 

• København, København Omregn og Nordsjælland bliver til Region Hovedstaden 

• Lolland-Falster bliver til Sydsjælland og Sydhavsøerne/Storstrøm 

De nye lokalafdelinger skal godkendes at hovedbestyrelsen, både fordi det vil gå imod aktivets 

planen fra det ekstraordinære årsmøde, men også fordi ifølge foreningens vedtægter, så skal 

hovedbestyrelsen godkende nye lokalafdelinger. 

Silke forklarer at hun syntes det er rigtig god ide, især med Region Hovedstaden fordi i 

Nordsjælland har de et bestyrelsesmedlem og København Omregn har de pt ingen 

bestyrelsesmedlemmer.  

Alle godkender de nye lokalafdelinger og at vi går imod vores aktivitetsplan 

 



Punkt 4.Aktivteter 2/3. april 

Mads fortæller først at han har set forkert og at vi snakker om den 2. april og ikke den 3. april. Da 

det er den 2. april der er den internationale autisme dag. Han fortæller at han havde en ide om at 

lave et indsamlingsshow den der for Autisme Ungdom. Han tænker også at lave noget Facebook 

Live og noget optakt i løbet af ugen frem til selve dagen. 

Silke spørg til hvor stort han tænker indsamlingsshowet skal være, da det er vigtigt det bliver 

indenfor en skala hvor alle skal kunne være med.  

Emilie gør også opmærksom på, at den 2. april er en langfredag, dsv. Midt i påskeferien og derfor 

burde vi have det i mente.  

Angelina siger også at hun syntes det er fint at lave det, men hun syntes også at der skal være en 

til 2 andre ud over Mads, der skal være ansvarlig, så det er han ikke skal stå med det hele, og på 

den måde ikke ender i samme situation ligesom i december. Hun siger også at dem der skal lave 

noget med Mads at det er vigtigt de har tænkt sig at stille op til hovedbestyrelsen igen, så det ikke 

er de forsvinder engang i marts.  

Silke fortæller at hun syntes vi både skal bruge det til at samle penge, men også brugte det til at 

formidle historier omkring stolthed ved at have autisme og alt det positive der kommer ved at 

have en sådan diagnose.  

Emilie spørg til om der er tænkt over om lokalafdelingerne skal inddrages i det her ligesom i 

december.  

Silke tænker det er op til styregruppen.  

Angelina fortæller at hun er bekymret for det er lidt for meget at smide på lokalafdelingerne med 

den rokade der er og pga. Corona, så er der ikke så mange der har det største overskud, og derfor 

syntes hun ikke det er en god ide at vi inddrager.  

Emilie siger at det var også det hun tænkte, hun fik bare formuleret sig forkert.  

Mads fortæller at han er enig og at de selvfølgelig gerne vil lave noget hvis de har overskud, men 

det skal ikke være noget vi beder dem om at gøre. Han fortæller også at han overvejer om man 

skal tænke meget stort og kontakte DK4 og se om de vil sende det på deres tv.  

Silke fortæller at hun syntes at DK4 lyder som en god ide.  

Angelina fortæller at hun også støtter op om det, så længe det er noget Mads, sammen med 

styregruppen har overskud til at stå for og ikke presser sig selv for meget.  

Mads fortæller han gerne vil have Silke med, så han har fokus på indsamling og hun har fokus på 

at få historier om autisme, så de kan balancere hinanden. Desuden tænker han også at det er 

noget Silke kan have rigtig sjov med at planlægge.  

Silke vil gerne være med 



Mads fortæller også han syntes det vil være en god ide og kontakte forskellige firmaerne for at 

hører om de kunne tænke sig at sponsorer til den her kampagne.   

Silke stille forslag om at spørger hendes svigerforældres firma, hvilket bliver positivt modtaget.  

Mads fortæller også at det en god ide at aftale et minimumsbeløb for indsamlingen og for 

firmaerne.  

Silke spørg om han tænker at vi får penge fra firmaerne også reklamere vi for dem, hvilket Mads 

svarer ja til.  

Angelina spørg til når Mads siger minimumsbeløb, hvad han så mener helt præcist.  

Mads Uddyber yderligere og kommer med eksempel. Han tænker også at foreningen tager ud til 

firmaerne hvis de har doneret over et vis beløb, også skal vi gøre et eller andet for at få pengene.  

Angelina syntes at det en god ide, men syntes det skal snakkes videre om i styregruppen. 

Silke og Mads sidder i styregruppen og andre hjælper når de kan.   

 

Punkt 5. Donation over SMS 

Mads fortæller om Donation på SMS, hvorfor det ville være godt at have det især når vi gerne vil 

lave det indsamlingsshow. Det koster 625 kr. om måned for at have 3 numre. 

Silke fortæller hun ikke syntes det er værd at have i forhold til hvad vi kan få ud og alle er enig.  

Mads forslår at vi kun har det i 1-2 måneder omkring indsamlingsshowet, som alle syntes er en 

god ide, da det er der det gavner mest.  

Donation over SMS bliver oprettede og afmeldt efter indsamlingsshowet.  

 

Punkt 6. Groft tilfælde 

Angelina fremlægger dokument omkring Groft tilfælde og der bliver tilføjet rettelser.   

Der bliver tilføjet et yderligere afsnit omkring hvad der altid er et groft tilfælde og skal behandles 

på næste møde.  

 

Punkt 7. Kommunalvalgskampagne 

Mads fortæller om at der er kommunalvalg i år og det derfor vil være en god ide at vi en forening 

vil lave en kampagne for skabe opmærksomhed på autismeområdet. Han fortæller at det skal 

være foreningens største kampagne og måske inddrager Landsforeningen Autisme.  



Silke fortæller at hun syntes det er vigtigt at vi får udnyttet den politiske opmærksomhed og få sat 

autisme på dagsorden, men det er også vigtigt at vi holder en neutral linje 

Mads fortæller at han stiller op til kommunalvalg og derfor holder orlov i fra oktober til december 

for ikke at skabe problemer for foreningen, også det ikke bliver blandet sammen og forslår at Silke 

tager posten midlertidigt, men at det skal tages op i den nyes hovedbestyrelse. 

Angelina fortæller at hun syntes det er en god ide at fået taget fat på kommunen og nævner at vi 

måske skal have lokalafdelingerne med over.  

Silke fortæller at hun er enig om at inddrage lokafdelingerne, især fordi det er kommunalvalg og 

det er derfor oplagt at inddrage dem, men hun syntes det er vigtigt at vi også laver retningslinjer 

for hvad man må ikke må i forhold til udtagelser, så det er der ikke er nogen der træder ved siden 

af.  

Mads fortæller at vi skal have lavet et idegrundlag for hvad kampagnen gået ud på til den næste 

hovedbestyrelse, så de har noget at arbejde ud fra.  

Angelina fortæller at måske det politiske udvalg skal kigge på det. 

Silke fortæller hun ikke syntes vi skal planlægge supermeget før efter årsmødet.  

Mads fortæller at når han sagde idegrundlag, så var det mere en tidslinje, som vi kan godkende på 

næste hovedbestyrelsesmøde.  

Mads laver et idegrundlag over kommunalvalgskampagne til næste møde.  

Punkt 8. Live Facebook 

Mads fortæller om at han syntes det kunne være en god ide at lave et live Facebook en gang om 

måned hvor vi har en person fx, politiker, formænd fra andre organisationer mm. Ind og snakke 

om nogle forskellige emner og er især interesseret i at snakke med Monica Lylloff.  

Silke fortæller hun syntes det en god ide, hun syntes dog bare at foreningen har meget at lave lige 

nu, så det ville være lidt for meget at starte på nu og først tages op efter Corona.  

Angelina fortæller hun er enig med Silke.  

Mads snakker også lidt om det økonomiske og fonds ansøgning. 

Hovedbestyrelsen bliver enig om at starte en Live med Monica Lylloff nu også vente med projektet 

til efter den nye hovedbestyrelse.  

 

Punkt 9. Evt. 

Mads fortæller at vi i foreningen fået lov at opbevarer en del af vores ting hos Landsforeningen 

Autisme, så det ikke længere står og fylder hjemme ved mads, hvilket han er meget glad for.  



Silke informerer om at på mandag, så kommer hun på radio louds side, hvor man kommer til at 

kunne spørge hende om alt, og hvis man havde lyst, kunne man deltage der.  

Mads fortæller at han syntes vi skal overveje at lave en digital kampagne omkring sommertid, 

omkring problemerne med selvmordstanker og selvmordsforsøg blandet personer med autisme, 

for at skabe åbenhed om emnet. Han fortæller også at han godt kan se det er lidt ærgerligt emne 

at tage op, men det er stadig vigtigt det er noget vi skal sætte fokus på, men det tager den nye 

hovedbestyrelse. 

Andreas fortæller at på Discord serveren har fået en masse bruger, men han har også været i gang 

med at snakke med forskellige psykologer, rådgivere osv. Om et projekt i fremtiden over Discord 

serveren om at på Discord kan få kontakt med professionelle mennesker, og få hjælp med 

småting, hvilket hovedbestyrelsen virker positiv overfor.  

Silke forslår om han kan forbredde et oplæg til næste hovedbestyrelsesmøde, så vi også kan tage 

stilling der.  

Andreas fortæller at han først havde tænkt sig at starte omkring april og maj.  

Mads forslår at vi godkender at han arbejder videre og giver en opdatering på næste 

hovedbestyrelsesmøde.  

Hovedbestyrelsen godkender at Andreas arbejder videre og giver en opdatering på næste 

hovedbestyrelsesmøde.  

Mads forslår at vi skal søge penge til et projekt om at ansætte en frivillige koordinater, også så 

Angelina ikke skal stå med det hele, da det er en meget stor opgave.  

Hovedbestyrelsen tager stilling næste hovedbestyrelsesmøde  

Alle siger tak for et godt møde.  

 

 


