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Punkt 1: Formalia 

Dagsorden er godkendt. Der er i mente omkring Andreas punkt at hvis han ikke dukker op til                 
sit punkt, så bliver det steget. 

Valg af dirigent: Mads 

Valg af referent: Angelina 

Valg af stemmetæller: Silke og Signe 

Deltagende til mødet fra punkt 1-3: Angelina, Anton, Kirsten, Line, Mads, Natascha, Signe             
og Silke. 

Deltagende til mødet fra punkt 3-15: Angelina, Anton, Kirsten, Line, Mads, Natascha,            
Signe, Silke og Rasmus 

Punkt 2: Gensidig orientering 



Mads fortæller i gensidig orientering og hvad der er sket siden sidst. Vi har lige nu 175                 
medlemmer, og er dermed over de 150 for at få penge ind i DUF. 

Silke fortæller omkring deling af opslag der er gået viralt og givet positiv presse. omkring               
budgettet og hvordan det ser ud for resten af 2020. Det er et udkast og folk kan komme med                   
input hvis de vil. 

Silke fortæller omkring de online aktivister hvor langt de er med den. Der er bl.a. holdt                
Werewolf, og der er blevet lavet en liste over nye online aktiviteter. 

Der bliver også fortalt om at hjælpe de lokalafdelinger der har brug for ekstra hjælp af mere                 
stærke lokalafdelinger så de mindre stærke kan så komme på benene selv. 

Mads og Silke fortæller også at de har tænkt sig en rundtur i landet til alle lokalafdelinger                 
hvor de besøger og holder oplæg, for at hjælpe med hvordan man styrer en lokalafdeling. 

Punk 3: Forventningsafstemning i hovedbestyrelsen 

Mads fortæller hvorfor det er meget vigtigt punkt og fortæller hvad punktet kommer til at               
indeholde. Han uddyber også hvordan Silke og Mads har brug for lidt mere hjælp til nogle                
ting. 

Silke fortæller hvordan de kun er 2 i DL og derfor indtil næste årsmøde har brug for lidt                  
ekstra hjælp og derfor måske hovedbestyrelsen. Derfor skal vi have noget mere hjælp. 

Angelina fortæller at hun kan hjælpe en del mere efter slutninger i juni, hvor eksamener er                
afsluttet. 

Anton fortæller at han har det samme. 

Line fortæller at selvom hun er suppleant, så kan hun også hjælpe 

Natascha fortæller at hun hjælper med en stor opgave og derfor holder sig til den opgave 

Silke fortæller også det er ikke nødvendigt og hun hjælper en del mere. 

Signe fortæller at hun hellere vil tage små opgaver end at tage mere end hun kan klare også                  
skulle give det op. 

Kirsten siger at DL er velkommen til at skrive, og der kan hun svarer lige nu, men hun er                   
også presset, så det er fra gang til gang. 

Mads fortæller at han kan forstå der er blandet aktivitetsniveau, men at de er presset og kan                 
være svært fx at involvere HB i situationer og derfor kan være svært at hele tiden fortælle                 
hvad de laver. Han fortæller også at 

Silke fortæller at hun følte nogle skældte DL ud for en pressemeddelelse og kan forså der er                 
tillidsproblemer og kommer til at være DL til minimum august og man skal begynde at have                
mere tillid, og det kan være stressende at skulle opdatere hele tiden. Hun uddyber hvorfor               



det er vigtigt for dem. Hun fortæller også at DL gør hvad de kan og vil gerne have en mere                    
konstruktiv tone og på en saglig måde og ikke føler DL råbt af. 

Signe fortæller at de tillidsproblemer nok bliver løst over tiden og at man har mere specifik,                
kommer til at være. Hun fortæller også at hun har en følelse af tingene går meget hurtigt og                  
at hun personligt har brug for lidt mere tid nogle gange. Hun fortæller også i forhold til vi er                   
nye, så er tingene gået godt og at vi prøver os frem til at få tingene til at fungere. 

Anton fortæller at ud fra hans erfaring er at uenighederne er mellem DL og HB-medlem               
Christoffer Høyer og derfor ærgerligt at han ikke er. Anton fortæller også at han har tillid til                 
DL 

Angelina fortæller at det frustrerende at få kritik uden at få at vide det ikke er godt nok det                   
man gør, og når man prøver at finde ud af hvad man skal gøre bedre til næste gang, så for                    
man af vide at det ikke skal diskuteres. 

Mads siger at DL ikke har noget imod kritik, men det er konstruktivt, og at han lige sætter sig                   
ind i tingene før man begynder at kritisere de ting der sker. Mads fortæller også at han                 
hellere vil tage tingene privat i stedet for offentligt, så det er at tinge kan blive mere                 
løsningsorteret. 

Natashja fortæller at hun syntes kritik der kommer, har været voldsomt og som om tingene               
ikke er gode nok og han man skal tage en snak om det. Hun fortæller også at hvis man har                    
noget man vil sige skal man dukke op til mødet også syntes hun at så skal man acceptere                  
tingene, også må man tage den næste gang. 

Signe fortæller at hvis man har problemer med en person, så tag en snak med en person i                  
stedet for at tage den mens alle andre er til stede. Hun siger også at hvis det er meget                   
personligt er det især vigtigt hvis det er et følsomt øjeblik og ville være bedst hvis man tager                  
den privat først. 

Silke fortæller også at hun ikke har noget imod med konstruktiv kritik, men hun syntes at vi                 
skal komme væk fra at vores HB Facebook og Forumgruppe til at tage en offentlig debat.                
Silke fortæller også at hvis man har et input, så skriv til hende, og hun vil svarer hurtigst                  
muligt. 

Angelina fortæller at hun syntes at det kan være svært at tage tingene privat når alle ikke er                  
villig til at tage tingene privat, og man føler man er nødt til at tage debatten med dem på et                    
møde i stedet for på 2 hånd, selvom det er grænseoverskridende. 

Punk 4: Behandling af ny kompetenceplan 

Mads fortæller hvorfor vi skal behandle en ny kompetenceplan of hvem der kommer til at               
gøre hvad. Mads fortæller hvorfor vi skal lave den om, og hvorfor den ikke virker optimal. 

Silke fortæller at hun ikke syntes den burde laves om. 



Angelina fortæller om vi ikke kan være enige om at hvis der bliver taget en beslutning man                 
ikke er enige om så holder man den til enten næste møde og ikke begynder at diskutere                 
beslutninger 

Mads fortæller at det virker som om nogen ikke vil lave den om og at vi tænker den lidt                   
fyldende og hvad man skal gøre og derfor tænker den i den kontekst. 

Anton fortæller at syntes man skal holde til den og syntes den er klar. 

Mads fortæller hvordan skal oplyses er er vidt begreb og hvordan til fx presse meddeles, så                
står der ikke om det skal være før eller efter. 

Anton fortæller om man oplyser før eller efter et pressemøde er op til DL at beslutningen. 

Silke fortæller at vi skal rette os efter at vi skal rette efter kompetenceplanen for foreningens                
bedste og kommer med eksempler. 

Kristen fortæller at hvis det er en hurtig beslutning, men hvis der er en fx en artikel er ude,                   
så er vi fået en artikel ude. 

Mads fortæller vi ikke kan mene noget uden at det er igennem hovedbestyrelsen og derfor               
forslår at DL må beslutte noget udenom HB, især hvis det er hurtigt. Mads fortæller at man                 
var oplyst om det man mente og han ikke vidste hvilken dag det kommer ud og derfor kan                  
være svært at informere om hvornår det kommer ud. Han fortæller også det er nemmere at                
sende en mail med en masse ting, i stedet for mails konstant. 

Angelina fortæller at man kan placere tingene man kan være usikker på skal være hos DL                
eller HB, placeres ved det midlertidig forretningsudvalg. 

Silke fortæller at vi skal have en politisk forståelses papir til et årsmøde og hun fortæller at i                  
akutte situationer som fx Corona skal DL kunne reagere hurtigt og vise at Autisme ungdom.               
Hun fortæller at dette med papir skal DL holde sig til, men kan stadig reagere. 

Line syntes det er god ide 

Kristen siger at det er lidt det samme. Hun fortæller at papir er god ide og det er et papir                    
over det vi er enige om. 

Signe fortæller at man laver et udvalg i DL, som de kunne gå til hvis det er, men også at                    
papiret en god ide. 

Mads siger at det man skal tænke på at hvis man laver et forståelsespapir kommer til at tage                  
lang tid. I 2-3 år og i de papirer skal der findes fakta frem, skrives forståeligt mm. Han syntes                   
det er en god ide og finde områder, hvor der skal skrives papir på, hvad der vigtigst og                  
derefter skal skrives. 

Mads forslår at vi fjerner at landsdækkende skal HB tage beslutning og evt. give magten til                
DL eller et midlertidigt forretningsudvalg. 



Anton fortæller at selvom vi skal vælge først, så er det stadig vigtigt, fordi nogle kan være                 
uenige, så det kan være med til at undgå det. Enten af HB eller på et landsmøde. 

Silke forstår det kommer til at tage tid, men at vi stadigvæk i gang og får nedsat en                  
arbejdsgruppe, der begynder på dokumentet. Hun fortæller at det ville kunne køres igennem             
og vi får vedtaget det. Silke fortæller at det også vil gøre DL’s argumenterne stærkere. OG                
hvis det ikke står der så enten tage den på Facebook eller igennem forretningsudvalget. 

Kirsten fortæller hun er enige med de andre og fortæller vi får skrevet de helt store ting.                 
Især fordi så har DL noget at gå ud fra, i stedet for det kun er få personer. 

Mads mener vi bør nedsætte en arbejdsgruppe om hvad vi skal mene noget om først, så det                 
er gennemgået, omkring 4-5 områder ud, til næste årsmøde, så har medlemmer også noget              
at sige, og at medlemmer i foreningen kan arbejde på den. Og det er mere overordnet, så                 
man har en ide. 

Silke minder om at vi er en interesseorganisation og at derfor ikke bør være specifik og hun                 
syntes at inddrage medlemmer er en god ide, men at 5-6 linjer er en god ide, da DL kan                   
arbejde videre med det, og vi ikke skal tage mere end vi kan tage og inddrage. 

Mads fortæller han fortæller han ikke taler om papir til 1-5 sider, men mere en halv side,                 
muligvis mindre omkring hvert emne, så det er stadig overordnet, men så der er lidt at kunne                 
arbejde med. 

Mads fortæller at man sætter fem dialog aftner og invitere via mail, så det er betalende                
medlemmer med og ikke nogen der er ikke medlemmer offentligt. Og mener der skal være               
lidt, så man har en ide om hvad det går ud på. 

Kirsten siger at i forhold til politik der kun har med autisme at gøre, så man ikke risikere at                   
være mere parti politisk, og hvad vi syntes om politik er inkludere uanset hvor man er på det                  
politiske spektrum, så man føler sig inkluderet. 

Silke syntes det er en god ide med de har online dialog møder, så er vi også sikre på at                    
medlemmer der er med til mødet, og at uanset hvor man er politisk så er man interesseret                 
og man skriver er at autisme ungdom er tværpolitisk organisator og gøres det rigtig tydelig.               
At så længe de gør det godt for autisme, så er autisme ungdom interesseret. 

Mads fortæller at i 1 af den 5 punkter man kører med skal være for pårørende, da pårørende                  
også er en del af organisatoren. 

Natascha siger også at vi skal have inklusion og eksklusion meget klart hvad vi mener med                
det, da det menes forskelligt fra for forskellige mennesker. 

Signe siger også at selvom vi ønsker det bedre for folk med autisme og at bedre muligheder                 
er forskelligt fra person til person. 

Silke fortæller at vi skal sætte et møde omkring hvad vi mener omkring eksklusion og               
inklusion. Enten på et HB-møde eller dialog møde. 



Forslag: 

At lave en arbejdsgruppe, der arbejder på 5 forskellige politisk forståelses papir omkring 5              
forskellige områder. Der bliver holdt til 5 dialog møder for medlemmer så alle kan komme               
med input. 

Ændring i kompetenceplan under foreningsdrift afsnit ”vedtage landsdækkende politikker,         
ansætte evt. sekretariatsleder går fra at HB skal tage beslutning til at DL, forretningsorden              
eller HB der tager beslutningen. 

Vedtaget: 

At lave en arbejdsgruppe, der arbejder på 5 forskellige politisk forståelses papir omkring 5              
forskellige områder. Der bliver holdt til 5 dialog møder for medlemmer så alle kan komme               
med input. En af dem skal være omkring inklusion og eksklusion. 

Ansvar: Silke, Mads, Kirsten, Anton og måske Signe 

Ændring i kompetenceplan under foreningsdrift afsnit ”vedtage landsdækkende politikker,         
ansætte evt. sekretariatsleder går fra at HB skal tage beslutning til at DL, forretningsorden              
eller HB der tager beslutningen omkring delen ”vedtage landsdækkende politikker” og HB            
skal stadig tage beslutning omkring evt. sekretariatsleder. 

Punk 5: Ekstraordinært Årsmøde- valg af dato og nedsættelse af 2 arbejdsgrupper. 

Mads tænker for 5. september 

Angelina fortæller om hvordan der kan være problemer 5. september. 

Silke fortæller om hvornår forsamlingsforbud gælder. Hun forslår den sidste eller næstsidste            
weekend i august. 

Mads forslår at have årsmøde den 29. august. 

Der bliver stillet de 2 arbejdsgrupper som forslag og bliver enstemmigt vedtaget. 

Forslag: 

29. august, som dato til det ekstraordinære årsmøde. 

Arbejdsgruppe til partiske ting omkring årsmøde. 

Skrivegruppe til årsplan for 2020 til april 2021. 

Vedtaget: 

1.      29. august vil det ekstraordinære årsmødet blive holdt. 

2.      Arbejdsgruppe til partiske ting omkring årsmøde. 

Ansvar: Angelina, Silke, Kirsten 

3.      Skrivegruppe til årsplan for 2020 til april 2021. 

Ansvar: Natascha, Mads og muligvis Lív. 

  



Punkt 6: Autisme Center Vestsjælland-oplæg v. Andreas Koch. 

Andreas er ikke ankommet og derfor gennemføres dette punkt ikke. 

  

Punkt 7: Forslag: Autisme Ungdom mener der skal indføres Social Erstatning. 

Mads fortæller om punktet, hvad det indeholder, hvorfor det er godt osv. 

Natascha fortæller om at være for selvstændig kunne være et problem. 

Mads fortæller vil være erstatning i forhold til hendes sag 

Natascha spørg hvad det vil kræve. 

Mads fortæller vi skal mene det og der er generelt stor støtte om forslaget. 

Silke søger for hun er sikker på hun forstår det og hvor mads har data fra 

Mads fortæller om data, bl.a. opbakning fra handicap organisationen. 

Silke er bekymret er at forslaget bliver for farvet. Fordi der skal være en forening hvor alle                 
uanset parti skulle kunne være med og mener det skal op på et årsmøde. 

Kirsten syntes at det skal tages om et årsmøde og vil gerne have det uddybet. 

Silke forklarer Kirsten hvorfor det er en god ide. 

Anton er for forslaget, og er i tvivl om det skal tages ved her eller til årsmøde. Anton                  
fortæller hvorfor han er for forslaget. 

Mads fortæller man ikke skal være så nervøs og søger for at man ikke blev apolitisk i stedet                  
for tværpolitisk. Mads forslår også man skal tage det midlertidigt. 

Silke mener at det er for stor ting og bør have vores medlemmer indover. 

Kirsten syntes det er en god ide, men hun syntes enten vi skal tage det årsmødet eller tage                  
en beslutning nu og forklar hvorfor. 

Signe bekymrer sig over sig over at folk vil melde sig ud hvis vi skifter mening omkring ting. 

Mads fortæller at som talsperson vil det være rart som talsperson at vide hvad vi mener og                 
vi kunne evt. holde et dialogmøde med oplæg fra Monika omkring emnet. Mads fortæller              
også at årsmødet kan til hver en tid gøre om hvad vi har gjort i hovedbestyrelsen. Han                 
mener også at han tror der er mange der vil støtte forslaget 

Silke mener at selvom mads tror der er mange der mener det, så er vi en demokratisk                 
forening og derfor skal igennem årsmødet. Hun forklarer også at hun ikke kan forstå hvorfor               
det er så vigtigt, det er lige nu og her, da vi allerede har så meget kørerende. 

Mads fortæller at vi er demokratisk valgt til at repræsentere dem og at det ikke virker som                 
om nogen her er i mod social ersatning og derfor ikke så mange medlemmer der vil være                 
imod det. Og Mads fortæller at han gerne vil ud i pressen med forslaget. Mads forklarer                
yderligere hvorfor forslaget er godt og vil gerne have vi tager et valg og forklarer hvorfor. 

Kirsten forklar yderligere hvorfor hun mener at forslaget skal tages til et årsmøde. 



Signe tænker at hun også har brug for længere tid til at tænke over det og derfor gerne vil                   
have det op til årsmøde. Signe forklarer også at hun kan forstå Mads, men forklare hendes                
side af sagen. 

Silke fortæller at det en principsag og at vi har fået en del flere medlemmer og vi skal                  
varetage det med omhug og vi ved ikke hvordan det kommer til at se ud og der har ikke                   
været en debat. Hun syntes også det er en god ide, men at det stadig skal tages til et                   
årsmøde.  

Forslag: 

Autisme ungdom mener der skal indføres Social Ersatating. Der stemmes om det skal tages              
op nu eller op til årsmødet eller nu. 

Vedtaget: 

Autisme ungdom mener der skal indføres Social Ersatating skal tages op til et årsmøde.              
Med 2 imod og 7 for. 

Punkt 8: Forslag: Autisme Ungdom mener man skal indføre gratis psykologhjælp til            
børn og unge under 30 år med autisme. 

Mads forklarer forslaget. Og hvorfor det er en god ide. 

Der bliver skabt debat om hvor relevant det er. 

Mads forklarer lidt mere. 

Silke fortæller sin historie omkring det her forslag. Og gør opmærksom på det tidligere              
forslag hvor vi vedtog at tage det på årsmødet. 

Anton er enig med Silke Princip om at dette skal tages på et årsmøde. 

Angelina forklarer sin egen historie og hvorfor hun mener det bør tages nu i stedet for et                 
årsmøde. 

Line forklarer hun syntes det er en god ide 

Kirsten forklar sin side, og hun mener at det er en meget stor ting at give til en lille gruppe                    
mennesker of forklar yderligere. 

Signe syntes det lyder interessant, men man skal tænke over hvad det koster og er enige                
med kristen omkring at det ikke automatisk gør det og detaljerne er lidt uklarere. 

Mads fortæller at vi er en forening for unge med autisme og derfor skal vi repræsentere dem                 
og derfor er dem vi kan lave forslag for. Mads fortæller også at hjælp til at håndtere de ting                   
man brug for. Mads forklarer sin tankegang omkring forslaget. Mads fortæller også hvordan             
pengene er godt givet ud. Mads uddyber også punktet 

Natascha forklarer at hun ikke betaler, og kan ikke forstå hvorfor andre ikke har det, men                
hun er enig om at det skal betales. 

Forslag: 

Autisme Ungdom mener man skal indføre gratis psykologhjælp til børn og unge under 30 år               
med autisme. Stemmes for enten for forslaget eller tages op på et årsmøde. 

Vedtaget: 



Autisme Ungdom mener man skal indføre gratis psykologhjælp til børn og unge under 30 år               
med autisme. 1 blank og 8 vedtaget. 

Punkt 9: Sociale Medier retningslinjer. 

Angelina læser regler om op der forslå forskellige ændringer som alle forslår og godkender. 

Forslag: 

Retningslinjer for Autisme Ungdom HB Facebook gruppe. 

Retningslinjer for Autisme Ungdoms Facebook gruppe. 

Vedtaget: 

Retningslinjer for Autisme Ungdom HB Facebook gruppe. 

Retningslinjer for Autisme Ungdoms Facebook gruppe. 

  

Punkt 10: Orientering om ansøgning til DUF-Dansk Ungdoms Fællesråd. 

Silke fortæller om DUF hvad de skal angive osv. og hvad de arbejder på i fremtiden omkring                 
DUF. 

Punkt 11: Oprettelse af lokalafdelingspulje. 

Der bliver sat 10.000 kr. lokalafdelingspulje. Disse penge kan bruges udover kontingent. De             
kan bruges til arrangementer osv. Overskydende midler ryger ind i drift. 

Punkt 12: Nedsættelse af grupper. 

Forretningsudvalg 

Mads fortæller hvad forretningsudvalget laver og hvad det indebærer. DL er automatisk i             
forretningsudvalget. 

Stiller op: Natascha, Angelina og Kirsten. 

Valgt: Angelina, Natascha og Kirsten. 

Skolestarts gruppe 

Mads fortæller omkring skolestarts kampagne gruppe. 

Stiller op: Ramus, Natascha, Signe og Silke. 

Valgt: Ramus, Natascha, Signe og Silke. 

Kursusgruppe 

Mads fortæller om kursusgruppen. 

Stiller op: Silke og Line 

Valgt: Silke, Line og evt. lokalafdelingsmedlemmer. 

Lokalafdelingsmedlemmer skal sende en ansøgning for at kunne deltage. Deltager udformes           
af kursusgruppen. 

Arbejdsgruppe til studerende (Antropologi) 



Mads fortæller om hvad det indebærer 

Stiller op: Mads, Signe, Ramus og Anton 

Valgt: Mads, Signe, Ramus og Anton 

Administratoren for Facebook forum gruppe og HB-gruppe. 

Stillet op: Kirsten, Silke og Mads 

Valgt: Kirsten, Silke og Mads 

Hvis under pres, så tager Rasmus over. Han er administrator suppleant  

Punkt 13: Tilskud til køb af printere. 

Mads fortæller om hvorfor de har brug for printere og osv. 

Vedtaget: 

Autisme Ungdom køber printere til personerne i Daglig Ledelse. Det er så Autisme Ungdom              
der ejer printerne og de skal tilbageleveres, til Autisme Ungdom, hvis man ikke sidder i               
Daglig Ledelse mere. Hvis DL vil bruge printeren privat, så skal de betale 100 kr. til blæk. 

  

Punkt 14: Evt. 

Forslag af Silke: 

At man laver regler til HB og hvordan man opfører sig. Så nogle sætter sig ned og laver en                   
adfærdskodeks. 

Forslag er vedtaget 

Forslag af Mads 

Vi godkender Lolland Falster med det i mente at deres vedtægter bliver ændret inden april               
2021, så støttemedlemmer ikke kan sidde i en lokalbestyrelse. 

Forslag er vedtaget 

 Underskrift af referat: 

 


