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Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 06/06-2021 

 

Dagsorden: 

• Formalia. 

• Gensidig orientering. 

• Zoo tur. Noget der mangler? 

• Mobilepay 

• HB møder 

• Video Ide (Angelina) 

• Oplæg fra foreningen.  

• Kursus og galla dag 

• Sommercamp 2022 

• Afgørelse om at komme ind i Facebook og Discord igen 

• Konflikthåndtering 

• Evt.  

Deltagende til mødet fra punkt 1-6: Anton, Angelina, Andreas, Emma, Emilie, Ezra, Hanne, Lasse, 
Marcus, Naja, Silas og Silke. 

Deltagende til mødet fra punkt 6-12: Anton, Angelina, Andreas, Christoffer, Emma, Emilie, Ezra, 
Hanne, Lasse, Marcus, Naja, Silas og Silke. 

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke 

Valg af referent: Angelina 

Dagsorden godkendt 

 

Punkt 2. Gensidig orientering 

Angelina fortæller at hun for det første meget gerne vil sige tak til alles indsats i forbindelse med 

DUF-ansøgningen. Hun fortæller hun var meget glad for at alle kunne svare med så kort varsel. Det 

var fantastisk og alle skal have et klap på skulderen. Hun fortæller også at de ikke var klar over at 

hele hovedbestyrelsen skulle skrive under, da de havde fået oplyst det kun var de tegneberettiget, 

men endnu en stor tak. 

Angelina fortæller også at vi kommer til at skulle betale 20.000 kr. for revisor og efter alle 

refusioner for Zoo turen er sendt afsted, så sætter hun sig ned og beregner hvor der skal tages 

noget fra, så det er foreningen, ikke ender i underskud. Men hun fortæller vi har også nogle 
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overskud nogle forskellige steder som kan hjælpe + så er der bestilt mere merchandise end regnet 

med, så det forhåbentlig også kan give nogle indtægter.  

Silke fortæller også at alle de resterende pride t-shirts er blevet solgt til en pris på 150 kr. stk. 

Politisk set fortælle hun at der er rigtigt travlt. Det er blevet arbejdet på vidnesbyrd under Corona. 

Hun fortæller om at de har haft foretræde i social og ældreudvalget. Der har været lavet noget om 

den tarkket profil, som har været sendt rundt inde på Christiansborg. Hun fortæller også hun har 

været i dialog med Charlotte Broman, som har været meget positiv overfor Autisme Ungdom og 

prøve at se om hun kunne få os på finansloven, men det kan være rigtigt svært at få støtte den vej 

+ så ville vi ikke længere kunne få støtte fra DUF, derfor skal det være over en halv million før det 

giver mening for os.  

Silke fortæller også at politisk set er der 2 ting der er i gang med at over tegnebrættet i løvet af 

juni. Hun fortæller at der er et medlem der ikke han få behandling for voldtægt og seksuelt 

overgreb pga. hendes autisme og der er 2 ting der er problematisk. Først at center for voldtægt 

ikke tage autistiske mennesker og at mennesker med autisme skal betale for en hjælp, som 

nerotypiske for gratis. Det andet er et borgerforslag omkring at handicap SU skal tilbydes på alle 

SU berettigede uddannelser. Deadline for dette er senest 21 juni. Hun fortæller også at hendes og 

Ezra arbejder på at få alt det praktiske til kommunalvalgs kampagnen og regner med at have styr 

på det inden sommer.  Der er også været afholdt dialogmøder for både vores medlemmer og 

landsforeningen. Hun fortæller der var en del mere fremmødte til vores egne, og knap så mange 

der dukkede på til landsforeningen. Hun fortæller også at det sidste dialogmøde for vores 

medlemmer blev hun nødt til at aflyse, men der satses på at afholde noget 25/06, men det skal 

planlægges færdigt.  

Silke fortæller også at som det sidste, så skal hun finde autister der gerne vil fortælle om deres 

oplevelser med folkeskolen og arbejdsmarked i forhold til mistrivsel, som har resulteret i 

selvmordstanker eller selvmordsforsøg, også filme videoer til kampagnen. 

Ezra fortæller at de har haft en del henvendelser i forhold til medlems nummer, så har haft 

snakket en del med Anders i forbindelse med hans sag, og ellers bare få styr på at hjælpe vores 

medlemmer så meget som muligt.  

Silas fortæller at han som for person i region Hovedstaden har skaffet sig møde med alle 

regionrådspolitikkerne i Enhedslisten, med fokus på psykiatrien, men spørg om det er okay at her 

tale her på Autisme Ungdoms vegne. 

Silke fortæller at det er helt fint, så længere han følger den politiske linje vi har lagt for psykiatrien.  

Silke fortæller at i udvalg for nationale arrangementer er der blevet afholdt næsten hver fredag de 

her Among Us spilleaftner. Så fortæller hun også der er blevet lavet budget til kursus og galla dag 

og fundet en dato, men at under punktet kursus og galladag.  

Angelina fortæller at i lokalafdelingsudvalget sætter vi os ned og tager dem der har mest brug for 

det en ad gangen, også sætte os ned sammen med dem og gennemgå hvad er det vigtigste lige nu, 

og hvordan vi kan styrke dem. Hun fortæller også vi skal sætte os ned og kigge på ting til 
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konflikthåndtering. Hun fortæller i HB og årsmøde udvalget er ved at skaffe det lokale vi havde 

sidst til at afholde fysiske Hovedbestyrelsesmøder. Hun fortæller at grafisk udvalgs primære fokus 

lige nu, er hjemmesiden og hun selv skal afholde møde med en der godt kunne tænke sig at læse 

korrektur på hjemmesiden og at der blevet fordelt så hun og Mickel fokusere primært hjemmeside 

og Ezra og Andreas fokusere primært på de ting der kommer løbende fra udvalg. Men at vi 

selvfølgelig hjælper hinanden med de opgaver der er.  

 

Punkt 3. Zoo tur 

Silke beder om punkter, som hun kan tage med til zoologisk have når hun skal have møde med 

dem næste gang.  

Angelina fortæller ar der nogen der ønsker at kunne komme ud og tage lidt luft, så om det kan 

lade sig gøre, og måske et kort over hvor præcis vi mødes og hvor der er mad henne.  

Emilie at siden vi er autister så kunne det nok være rart at vide hvad for noget mad der er.  

Silke fortæller at så vidt hun husker bliver det noget buffet af en art, men hun tjekker lige op.  

Angelina fortæller at status på tilmeldinger lige nu er 127 tilmeldte og hun regner at der kommer 

til at være på de 150 inden den 17 hvor tilmeldingen lukker.  

Punkt 4 Mobliepay 

Angelina fortæller at vi kan opsætte mobilepay på vores platform med det kommer til at koste 

110 kr. om måned, og derfor ville hører om det var noget hun kunne gå videre med.  

Alle i hovedbestyrelsen støtter at gå videre med mobilepay 

 

Punkt 5 HB møder 

Silke fortæller at det er blevet vedtaget at vi skal have 3 møder mere og derfor har 

hovedbestyrelse og årsmødeudvalget kommet med nogle datoer (se bilag).  

Der bliver også uformelt talt om ønske til julefrokost den 4. december.  

Afstemning vedtager følgende datoer: 

11. september, 23. oktober og 4 december 

 

 

 

Punkt 6 Video ide 
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Angelina fortæller at hun har fået en fornemmelse af at folk ikke ved at fx deres kærester eller 

søskende, eller tætter fætter/kusine mm. Må være medlem af foreningen hvis de er mellem 13-30 

år og det vil hun gerne gøre op med. Derfor hat hun den ide at lave en video med nogle 

medlemmer, men også med deres pårørende om hvorfor de er medlem. Derfor vil hun også gerne 

hører om der nogen der kunne tænke sig at hjælp med de projekt.  

Emilie og Hanne vil gerne hjælpe til. 

Silke fortæller at hun syntes det lyder virkelig fint at give opmærksom på det område. Også fordi 

det kan tiltrække lidt flere som måske har behov for deres tætte pårørende at så kan de også 

deltage.  

 

Punkt 7 Oplæg fra foreningen 

Silke fortæller at hun er begyndt at blive spurgt om hvad folk skal betale for at hun kommer på 

vegne af Autisme Ungdom, hvor hun så indså at det havde vi aldrig snakket om i foreningen og 

derfor vælger at bringe det på banen.  

Angelina fortæller hun er usikker på hvordan det skal fordeles, men hun tænker at nogle skal gå til 

Autisme Ungdom og nogen skal gå til at afholde foredraget, fordi vi vil afholde dem professionelt 

og derfor giver det mening at folk for løn for deres arbejde der.  

Naja fortæller at måske i stedet for et krav, så har man mulighed for at vælge løn, men man selv 

kan vælge.  

Silke forslår 2500 kr. + transport for foredrag op til 3 timer. Og 5.000 kr. + transport for over 3 

timer. 1000 kr. går til løn af personen hvis man ønsker det for foredrag på 2500 kr. og 2000 kr. i 

løb hvis man ønsker det.  

Ezra foreslår at hvis der er en lille organisation der gerne vil have dem ud og kunne få virkelig gavn 

af det, men ikke har pengene, at vi så giver dem rabat på foredraget.  

Silke foreslår også man kan få rabat hvis man er firmamedlem.  

Angelina forslår 10%, 20% og 30% alt efter hvilket niveau man ligger på. 

Hovedbestyrelsen godkender forslag med 2500 kr. + transport for foredrag op til 3 timer. Og 5.000 

kr. + transport for over 3 timer. 1000 kr. går til løn af personen hvis man ønsker det for foredrag på 

2500 kr. og 2000 kr. i løn på foredrag til 5.000 kr., hvis man ønsker det. At vi kan i DL give rabat til 

mindre organisationer + at firmamedlemmer får 10,20 og 30 procent rabat.  

 

 

 

Punkt 8 Kursus og galladag 
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Silke dele dokument med alle de alle de små detaljer og læser det vigtigste op. At galladag 

kommer til at forløbe fra 15-23 på den 25/9 2021. Deltagergebyr på 100 kr. og refusion af 

transport gælder samme regler som ved Zoo turen. De regner med omkring 60 deltagere inkl. 

Støttepersoner. Lokalerne bliver ACV i Slagelse. Give bar hold Snacks og sodavand 75 kr. Og 

fremlægger tidsplanen. Hun fremlægger også budgetplanen, som gør kassereren glad.  

Angelina forslår at give mad en halv time længere til oplæg 

Ezra supplerer med at dem der har svært at spise kan få lidt længere tid til det.  

Angelina fortæller at vi bør opmærksomme på klokken og hvor højt det er.  

Hovedbestyrelsen godkender planen for Kursus og galladag.  

 

Punkt 9 Sommercamp 2022 

Naja fortæller at hvis vi gerne vil lave Sommer camp næste år, og gerne vil have fonde til at betale 

for det, så skal vi til at søge nu. Derfor vil hun gerne nedsætte et udvalg som er åben for 

medlemmer, så de også kan være med.  

Naja og Emma går sammen med at nedsætte Sommer camp 2022 udvalg.   

 

Punkt 10 Afgørelse om at komme ind i Facebook og Discord igen 

Der bliver præsenteret forskellige for og imod. Der bliver præsenteret hvad der er sket i Facebook, 

Discord og Landsforeningen Autisme Facebook.  

Hovedbestyrelsen bliver 8 enige og 1 blank at Anders hvis han opfører sig ordentligt kan komme 

tilbage til Facebook og Discord serveren den 16. august og han må ikke kontakte Silke igen.   

 

Punkt 11 Konflikthåndtering. 

Naja fortæller at vi først vil gerne lave guidelines til hovedbestyrelsen og lokalafdelingerne om 

hvem man skal henvende sig til hvis der sker noget, hvornår skal vi tage hvilke steps, men ikke at 

man skal gøre det, men mere så alle er på samme side i forhold til hvornår man vil gøre hvad. Så 

forslår hun også at vi både i lokalafdelingerne og i hovedforeningen skal på 

konflikthåndteringskursus, for at styrke os bedre i sådanne situationer.  

Silke fortæller at hun støtter meget op i det Naja siger. Både til de små uenigheder og store. Hun 

syntes også det er en god ide at i de guidelines beskriver hvilke udvalg der håndterer hvilke 

konflikter de forskellige steder. Hun foreslår også at vi skal indføre regler og retningslinjer for når 

det er hovedbestyrelsesmedlem og hvad vi gør hvis det er et dagligledelsesmedlem der er med i 

en konflikt. Hvad vi gør hvis en person der er involveret i konflikten, også sidder som 

beslutningstager.  
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Anton fortæller at syntes det er en rigtig god ide så vi forbenhåndlig ikke har så mange sager i 

fremtiden. 

Ezra støtter også op om kursus og guide. 

Naja foreslår også at vi laver mails til udvalgene så vreden ikke bliver rettet mod en person, men 

en gruppe, da det også vil gøre det svære for den man skriver til når det er en hel gruppe. Så det 

ikke bliver rettet mod en person.  

Silke fortæller også hun har været i dialog med Gitte. Og hun foreslår at lave en samværspolitik. 

Hvordan man er overfor hinanden. Og hvornår de regler bliver brudt hvad er så konsekvenserne. 

Hvornår er det en advarsel, hvornår er det en fuld eksklusion, så er det noget konkret.  

Angelina forslår at hun sidder som tovholder også indkalder til møder når hun arbejder på det 

også kan dem der vil deltage og på den måde kan der komme mange menneskers input over så 

det ikke er de samme der sidder med den hele tiden.  

 

Punkt 12 Evt. 

Silas vil gerne hører hovedbestyrelsen ad omkring at lave støttegrupper for problemer der tit 

rammer autister, så man har et bestemt sted at snakke om det og vil gerne hører om det er noget 

han gerne må arbejde videre med 

Alle i HB er positive overfor den idé.  

Alle siger tak for et godt møde 

 


