
Referat af hovedbestyrelsesmøde, 1. februar 2020 
 
Dirigent – Christopher Trung 
Referent – Silke Svare 
 
Godkendelse af dagsorden: 
Mads Mikkel tilføjer: Fastsættelse af dato for generalforsamling, nedsættelse af 
forretningsudvalg, nedsættlese af lokalforeningsudvalg, godkendelse af lokalafdelinger 
 
Angelina tilføjer punkt omkring retningslinjer for, hvad der diskuteres på møder, og hvad 
der diskuteres på facebook 
 
Punkt 1 – Tilslutning til sammenslutningen af unge med handicap. 
Paraplyorganisation hjælper medlemmerne, derfor er det en god ide at være medlem. 
 
Beslutning: Vi melder os ind, så snart der er økonomi til det I foreningen 
 
Punkt 2 – Godkendelse af lokaladelinger  
 
Beslutning: Alle lokalafdelinger stiftet med en stiftende generalforsamling efter 
30. november, er godkendte lokalafdelinger.  
 
Punkt 3 – Gensidig orientering fra daglig ledelse: 
Praktisk orientering: Hjemmesiden er oppe at køre www.autismeungdom.dk, 
Individuel frihed for lokalafdelingerne på hjemmesiden, alle har fået et login til siden, 
christopher har koder. Der arbejdes på en søgefunktion på hjemmesiden, så folk kan 
fremsøge sin lokalafdeling, og opfordres til en visuel oversigt. Alle lokalafdelinger kan 
også få deres egen mailadressse. Videoprojekt om autisme ungdom for reklame. Vi har 
stiftet lokalafdelinger og søgt legater fra b.l.a Sofiefonden, Velux fonden og Open 
minds. Vi har fået 10 lokalafdelinger pr 31/12, så vi får de ekstra DUF-midler fra august 
2021. Det bekræftes, at vi desværre ikke har fået de midler vi søgte hos Open Minds, 
Roskilde festival fonden. 
 
Økonomisk orientering: Kontoen er oppe at køre, men vi mangler adgang til kontoen 
grundet banken. Der er lagt en plan for hvordan indbetaling af kontingent skal foregå. 
Der er klarhed omkring hvordan lokalforeningerne skal oprette konti, og dokumenter og 
vejledning vil blive sendt ud til lokalafdelingerne hurtigst muligt. Snak omkring at skulle 
indstilles til penge fra sofiefonden, Mathilde tager ansvar for at få sendt mails ud. 
 
Autisme – pokemon - go – walk, for at rejse penge til foreningen. Firmaer betaler pr 
pokemon. Privatpersoner betaler 50 – 100 kr for at deltage. Ruter I lokalafdelingerne. 
Høre om nogle vil sponsorere powerbanks. Holder det på national autismedag 2 april.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Silke, Christopher Trung, Lív, 
Mathilde, Andreas og Kim Erik 
 

http://www.autismeungdom.dk/


Punkt 4 – Fastsættelse af, hvad der debatteres på møder og hvad der debatteres 
online 
Forespørgsel pga diskussion om forretningsudvalg aftenen inden, efterlysning af 
klarhed om formål. Det skal meldes klart ud, om det er noget der endeligt vedtages 
online, eller om det er en orientering til debat på næste møde. Alle skal kunne opfordre 
til, at man venter med at tage den endelige beslutning til næst kommende møde.  
 
Beslutning: Det skal meldes klart ud, om det skal besluttes online eller om det er 
orientering, og alle skal kunne opfordre til, at beslutningen først tages på først 
kommende møde. 
 
Punkt 5 – Videoprojekt 
Alle godkender projektet, Angelina opfordrer til, at vi deler videoen I HB-gruppen, inden 
den offentliggøres., 
 
Punkt 6 – Kompetenceplan 
Formål: At skabe overblik over, hvad DL beslutter, hvad HB beslutter, og hvad 
Lokalafdelingerne beslutter.  Gennemgang af kompetenceplan.  
Ændringer: Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der skal søges nationale fonde. Daglig 
ledelse skal orienteres, hvis lokalafdelingerne fondraiser mere end 10.000 kr. 
Lokalafdelingerne kan foreslå DL at fondraise en national fond. 
 
Kompetenceplanen skal anses som minimumsbestemmelser 
 
Kompetenceplan godkendt enstemmigt. 
 
Punkt 6 – Visuel identitet 
Foreslag til visuel identitet – vist på hjemmesiden. Snak omkring farve og puslespilsbrik 
eller ej. Mads synes, at vores logo minder for meget om landsforeningens, logoet er 
ikke spændende nok. Folk skal kunne huske vores logo, fordi vi ikke skiller os nok ud. 
 
Ændringsforslag: Puslespilsbrik på megafon, Megafonformet puslespilsbrik, 
farveændring til anden farve, farveændring til anden nuance af orange. 
 
Beslutning: Logoets farve er ændret til #f1276e 
 
Punkt 7 – Fastsættelse af kontigent for virksomheder 
 
Forslag: 500 kr, 999,95 kr, 1000 kr, 1500 kr, 2000 kr, 4000 kr (for virksomheder med en 
omsætning over 20mio) pr år, Et mimimum på 1000 kr men alle kan donere over. 
 
Støttevirksomheder skal have 25% rabat på foredrag 
De virksomheder der betaler mest, skal have størst eksponering på vores sider 
 
Beslutning: Minimum 1000 kr årligt, men alle der vil kan donere mere end det. 
 



Punkt 8 – fastsættelse af forretningsorden 
 
Mads og Christopher har begge fremlagt hvert sit forslag, disse vil blive omtalt som 
bilag 1 og 2. 
Christophers er overordnet og overskuelig. Mads er detaljeret og fjerner tvivl.  
 
Foreslag om at skrive Silke skriver en light-version af Mads’ så vi beholder detaljerne, 
men stadig kan have overblik 
 
Beslutning: Silke laver en samskrivning af de to udkast, som fremsendes til 
hovedbestyrelsen hurtigst muligt. Der skal lægges vægt på, at ordinære møder 
skal indkaldes med 31 dages varsel, og ekstraordinære kan indkaldes med ned til 
15 dages varsel 
 
 
 
Punkt nr 9 – fastsættelse af forretningsudvalg 
Stillede forslag: 
- et forretningsudvalg bestående af 2 medlemmer fra DL og 3 fra HB, faldet 
- et forretningsudvalg bestående af 4 medlemmer fra DL og 5 fra HB, faldet 
- et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer fra HB, faldet 
- intet forretningsudvalg overhovedet, vedtaget 
 
Punkt nr 10 – frivillig socialrådgivervejledning på landsplan 
Forslag om at det bliver under lokalafdeling Vestsjælland, vedtaget 
 
Punkt nr 11 - oprettelse af lokalforeningsudvalg 
Mads fortæller, at der er brug for folk til at assistere lokalafdelingerne. Der spørges ind 
til de praktiske opgaver i udvalget, og hvad disse skal udføre. Der drøftes organisatorisk 
arbejde. Det foreslås, at medlemmer af lokalbestyrelserne også kan sidde i udvalget 
Beslutning: der oprettes hurtigst muligt et lokalforeningsudvalg, bestående af 
hovedbestyrelsesmedlemmer og lokalbestyrelsesmedlemmer. 
 
Punkter under eventuelt: 
 
Punkt nr 12 - betalingsløsning på hjemmesiden 
Valgmuligheder: Yourpay og Mobilepay. Yourpay valgt. 
 
Punkt nr 13 - medlemssystem fra membercare 
Mads og Gitte har været til møde med Membercare om anskaffelse af et 
medlemssystem. Det koster maks 100.000 kr, vi kan muligvis få det billigere hvis 
landsforeningen autisme også køber et medlemssystem hos dem. Pengene kan 
afbetales over 3 år. Der argumenteres for, at det i længden bliver for besværligt at 
registrere alle medlemmer manuelt, og at det er en god investering. 
Beslutning: vi køber medlemssystemet, når vi har fået penge fra DUF til august. 
Enstemmigt vedtaget 



 
Punkt nr 14 - udbetalingsstruktur til lokalafdelingerne 
Kasseren foreslår en udbetalingsstruktur, hvor man en gang årligt opgør medlemstal for 
de enkelte lokalafdelinger, og udbetaler penge svarende til kontigentet for det antal 
medlemmer. Dette skaber mindst muligt papirarbejde, og giver foreningen en bedre 
likviditet det første år. Der foreslås også, at der oprettes en pulje, som lokalafdelingerne 
kan søge midler til at få refunderet udgifter til lokalarrangementer fra. Forslag 
enstemmigt vedtaget 
 
Punkt nr 15 - strukturen af lokalafdelinger i region Sjælland 
Der snakkes om, at folk fra Holbæk gerne vil have en lokalafdeling tættere på, og at 
Slagelse er et stykke væk. Det nævnes, at den ændrede lokalafdelingsstruktur først kan 
tages i brug, når vi har frivillige nok i Holbæk til at oprette en lokalafdeling. Andreas og 
Silke foreslår at assistere med oprettelsen. Der drøftes en ændring, så Sjælland ville 
have lokalafdelinger bestående af: 
 
Nordvestsjælland - Holbæk, Odsherred, Kalundborg 
 
Sydvestsjælland: Slagelse, Sorø, Ringsted 
 
Midtsjælland: Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Køge 
 
Sydsjælland: Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg 
 
Lolland-Falster: Guldborgsund, Lolland 
 
Beslutning: Den nye opdeling af lokalafdelinger på Sjælland sættes i gang, når 
der er frivillige nok til at etablere afdeling nordvest og afdeling syd. 
 
 
 
 
 
 


