
Referat af hovedbestyrelsesmøde 26/04 2020 

  

Dagsorden: 

-          Punkt 1: Formalia. Valg af dirigent og referent. 

-          Punkt 2: Gensidigt orientering 

-          Punkt 3: Hvordan holder vi foreningen aktiv under Corona? 

·       Ide katalog med online aktiviteter for hele foreningen og for 
lokalafdelingerne. 

-          Punkt 4: Hvordan holder vi lokalafdelingerne aktive? 

·       Udformelse af guide til lokalafdelingerne til, hvordan de holder sig aktive 
under Corona krisen. 

-          Punkt 5: Ideer til hvordan vi hverver medlemmer selvom vi ikke kan være særlig aktive 
fysisk. 

-          Punkt 6: Hvad mener vi om autisme og COVID-19 

-          Punkt 7: Evt. 

Valgt Dirigent: Mads 

Valgt Referent: Angelina 

Deltagere til punkt 1 - 5: 

Angelina, Anton, Christoffer, Kim Erik, Mads, Natascha, Rasmus, Silke og Signe. 

Deltagere til punkt 5 - 6:  

Angelina, Andreas, Anton, Christoffer, Kim Erik, Mads, Natascha, Rasmus, Silke og Signe. 

Deltagere til punkt: 6 - 8: 

Angelina, Andreas, Anton, Christoffer, Mads, Natascha, Rasmus, Silke og Signe. 

Deltagere til punkt: 8: 

Angelina, Andreas, Anton, Christoffer, Mads, Natascha, Rasmus, og Signe. 

Godkendelse af dagsorden: 



Dagsorden godkendt 

Gensidigt orientering: 

Mads fortæller om at ved et forretningsudvalgsmøde har valgt at lave et forslag til politikere 
om at mennesker med autisme skal kunne modtage fysiske undervisning. Der blev også 
besluttet omkring en ”tilbage til hverdagen” hjælpe pakke der bl.a. Giver gratis 
psykologhjælp og mentor støtte med sagsbehandlingstid på 10 hverdage. 

Der er også lavet en pressemeddelelse omkring forslaget, hvor forslaget er blevet taget god 
imod. Mads har også skrevet ud til de fleste partiernes handicap ordfører eller social 
ordfører. Mads har møde med DF, Social demokratiet, Venstre og SF ordfører. Mads 
fortæller også at vi ikke har kunnet lave så mange arrangementer, mens dette skal også 
tales om på senere punkt. 

Silke fortæller om ar vi er ved at have så mange medlemmer og at vi har omkring 8.000 kr., 
som betyder at vi kan begynde at købe små ting, bl.a. de ting der er købt. Hun fortæller 
omkring at vi kan begynde at købe et professionelt medlem system fx fra ForenningLet, som 
er den del billigere end Grouplet, som er det føromtalte medlem. Silke fortæller om en række 
fordele der er ved ForenningLet fremfor Group let. 

Silke fortæller omkring hvorfor det er vigtigt at få et medlem system op og kører. Hun 
fortæller om nogle få problemer med det nuværende medlemmer. Hun fortæller også 
omkring at vi kan begynde at komme i gang med reklame for foreningen. Hun fortæller også 
at penge også skal gå til et ekstraordinært årsmøde. 

Mads tilføjer at vi mangler omkring 20 medlemmer for at få penge fra DUF. Vi har også 
nogle medlemmer der mangler at betale kontingent og desuden har vi 40 støttemedlemmer. 

  

Punkt 3 Hvordan holder vi foreningen aktiv under Corona? 

Silke fortæller grunden til punktet og at vores medlemmer gerne vil have hjælp til at finde ud 
af hvordan man holder de forskellige ting online. Derfor har forretningsudvalget også stillet 
følgende forslag om at lave et Ide katalog med online aktiviteter for hele foreningen og for 
lokalafdelingerne. 

Kim starter talerlisten og fortæller om spillet ”Werewolf”, som er et sjovt spil, som man kan 
spille online og vil gerne hjælpe med at sætte ting op. Fortæller også at ”Cards Against 
Humanity” er også godt 

Silke fortæller der har været snak om at lave en livestream, men der skal findes på detaljer 
omkring den som fx kun være q and a med et hovedbestyrelsesmedlem eller andet autisme 
relevant 

Natascha forslår også cards aisgt humantiy, og trænings arrangement, hvor folk kan være 
med. Hun fortæller også at hun gerne vil stå for det. 



Signe fortæller at hun er glad for vi kaster ideer op. Hun fortæller at nogle kan bruge deres 
special interesser kan fremvise dem fx at lærer at spille guitar, eller hækle, når man ikke kan 
gøre det skolen. 

Mads fortæller at vi nu har Zoom Premium, så man kan have en samtale uden at skulle 
afbrydes og den er købt af Autisme Ungdom København og fortæller om et arrangement, 
der skal afholdes af dem. Mads fortæller også at vi skal huske at vi måske må åbne op 10 
maj og skal tænke på at blive så aktiv, så hurtig som muligt, og også mere end man ville 
normalt, så man kan give noget struktur til unge mennesker. 

Christoffer fortæller om de lokale tv-stationer om man kunne lave noget live stream, hvor 
man prøver at komme rundt i alle regioner og kontakter dem og hører dem ad om man må 
livestream 1-2 timer og han vil gerne stå for det, hvis det er. 

Silke fortæller at Christoffers er en god ide, og det skal kigges lidet mere på, hvis det bliver 
til noget. Silke fortæller også at hun kan bidrage med det musikalske live stream og kunne 
evt. lave en Q and A/ karaoke. Silke fortæller os at Mads kan låne et brætspil. 

Signe forslår at lave noget landsdækkende og ikke kun i lokalafdelingerne, så folk med 
fælles interessere kan samle sig og ide til hvordan vi søger for der ikke kommer for mange. 

Kim Erik udtrykker at han kan lide Silkes ide. Kim Erik fortæller at der er det her spil, man 
kan spille online, som også er gratis. 

Mads fortæller at bingo spil på lokalnyheder er en god ide, men ville hellere have det på 
vores egen Facebook side, så vi kan nå vores medlemmer og bruge tv stationer til presse og 
at vi ikke har nok medlemmer til at stå for det for alle lokalstationer og det kan spare os tid 
hvis vi vælger at bruge Facebook i stedet. 

Christoffer fortæller at han tilbød at hjælpe. 

Anton fortæller at forskellige regioner kan stå for forskellige ting, men at det ikke er 
regionsbestemt hvem der må deltage, fordi det er digitalt. 

Mads husker hvad han ellers ville sige og han vil forslå at de fleste arrangementer, at 
lokalafdelingerne står for det, fordi det vil hjælpe os med DUF og at autisme ungdoms spil 
aften bliver delt på hovedsiden og alle må gerne deltage 

Kim Erik udtrykker der er masse gode ideer og det kan være en god ide at skrive alle de her 
ideer ned, så alle har en guide på hvordan man gør det forskellige ting online, så alle ved 
hvad man gør. 

Signe tænker at det kan være op til de enkelte personer der holder mødet om det skal være 
åbnet for alle eller kun lokalafdelingen som en mulighed 

Natascha fortæller at man kan lave fælles sang, eller gæt en sang eller spis aftensmad/lave 
mad sammen, for at man kan se andre mennesker, og snakke med dem. 



Silke fortæller at for at få i gang med vores Facebook and instagram profil at lave story 
takeovers, så vi skiftes mellem hvem der har enten Facebook eller instagram i nogle dage, 
så folk kan se os og stille spørgsmål, da det kan være en god måde at nå ud til alle vores 
medlemmer. Silke forslår også en Corona dagbog der fortæller om at være autist i denne tid 
og hvordan det påvirker det osv. Hun forslår også vi nedsætter en gruppe på 3 der arbejder 
på en guide med alle de her ideer. 

Signe fortæller man kan arbejder videre med at nynne en sang og lade sig inspirere at 
fysiske ting og se om man kan lave dem digitale. 

Christoffer fortæller om at få flere medlemmer om at konkurrence at hvis de får fat i 2-3 
medlemmer og hvis man gør det, kan man fx låne hvor intragram for en dag, så man kan få 
flere medlemmer med, men at der skal flere detaljer på. 

Mads fortæller at han har snakket med Ramus om at fx kontakte kristeligt dagblad om at 
lave en mini klumme omkring hvordan folk med autisme oplever den her nedlukning og at 
det skal laves anonymt, og få flere ind over, så hver uge kommer der en ny og fortæller sin 
oplevelse. Man skal både fortælle om dem der klare sig dårligt og sig godt. 

Signe tænker at med præmier er en god ide, så hvis man vinder et spil i en anden form, så 
får man en præmie. Hun siger også man kunne evt. lave en brevkasse hvor folk skriver ind. 

Silke fortæller at bingo er en god ide og kunne være fedt og kontakte nogle virksomheder og 
hørere om de vil sponsorere gaver eller lave tombola, og hvis man får et lod per medlem 
man får meldt ind, så vi mon at få folk meldt ind. Hun udtrykker også at miniklummen er en 
meget god ide. Karaoke siger hun også hun kan stå for på fredag. 

Signe fortæller hun kender nogle med plader, og kan kontakte dem og fortæller hvordan 
bingo online kommer til at foregår. 

Mads fortæller at Ramus han vil lave en skabelon til miniklummen og siger at han vil 
kontakte kristeligt dagblad. Også at vi vil nedsætte et udvalg der kan arbejde videre med 
ideer. 

Sige udtrykker det er en god ide at kunne kontakte udvalget hvis man får flere ideer. 

Silke siger hun gerne vil stå for det, men skal bruge flere til at hjælpe hende. 

  

Beslutninger: 

Ramus vil gerne lave skabelon til mini klumme for kristeligt dagblad. Rasmus er også 
tovholder for at skrive omkring autismes stemmer. 

Silke er tovholder for at lave en guide til de forskellige ideer. 

Natasja vil gerne hjælpe til at være en del af arbejdsgruppen. 



Kim Erik vil gerne lave en skabelon til Werewolf 

Christoffer og Signe vil gerne være med til at stå for bingodelen af det hele. 

  

Punkt 4: Hvordan holder vi lokalafdelingerne aktive? 

Mads åbner talerlisten og fortæller om punktet og grunden til punktet. Mads fortæller også at 
vi skal finde en måde at få lokalafdelinger og at vi mangler en formand i Silkeborg. Han 
fortæller også at der nogle lokalafdelinger kan holde aktiviteterne. 

Silke fortæller at hun har snakket med Nordsjælland omkring support til dem, fordi at 
formanden føler sig en smule overvældet og COVID-19 satte en bremse for det, og hun 
tænker vi skal skrive til dem fordi de føler sig under pres og har brug for en hjælpende hånd, 
i sær de 3 lokalafdelinger i Sjælland. 

Natascha spørg ind til at spørg som formand, kan se hvem der er medlem fra hver 
lokalafdeling. Silke fortæller at de kan sende de informationer til dem, men med det nye 
system kan man komme til at se sine medlemmer. Silke fortæller også at vi har været meget 
igennem, så at vi behøver ikke at snakke så meget. 

Signe fortæller at andre mennesker også kan give bidrag, men også at de kan have ideer og 
skrevet noget ned. 

Mads har det sådan når man ikke deltager til et hovedbestyrelsesmøde, så kan man tænke 
over det, men det her handler meget om arrangementer vi skal have op at stå. Mads 
fortæller han er i kontakt med Red barnet omkring at have en permanent lektiecafe for 
mennesker med autisme, som vi kan stå op. Mads håber at de kan hjælpe nogle at 
lokalafdelingerne, fordi så kan de også have noget at aktivt at stå for. Mads fortæller også at 
ham og Silke ikke kan stå med det alene og har brug for hjælp og hvad det vil indebære. 

Angelina spørg ind i hvad det helt indebærer og Mads uddyber det. Der bliver snakket om at 
nogle lokalafdelinger har brug for lidt, men fx Nordsjælland har brug for at holde meget i 
hånden og det er meget behov styret, som betyder at det kommer an på hvad man selv kan, 
men også hvad andre kan. 

Mads fortæller at pga. vi ikke kan betale transport, og fortæller at han forklare hvorfor han 
ikke syntes at det ikke er for en god Christoffer står for tingene da man skal være meget til 
stede og kunne snakkes med 

Christoffer fortæller bare han tilbød hjælp. 

Silke syntes det er vigtigt at understrege at det er vigtigt at man er omstillingsparat og skal 
kunne hjælpe og det kan være udforende og skal være villig til at gå i dialog med alle, hvis 
man melder sig som støtte og det skulle man kunne håndtere uden at man går ned. 



Mads forslår at man kan gå at tænke over det og at beslutningen tages videre til daglig 
ledelse. 

Natascha fortæller at man kan lave en Messenger gruppe, så man ikke skal kunne tage lige 
med det samme, så der ikke er så meget pres på den enkelte personer. 

Beslutning: 

At der bliver en Messenger gruppe med alle formænd fra alle lokalafdelinger og alle 
lokalstøtter. 

  

Punkt 5: Ideer til hvordan vi hverver medlemmer selvom vi ikke kan være særlig aktive 
fysisk. 

  

Silke fortæller om punktet og som der er blevet snakket om hvordan vi får medlemmer. At vi 
skal se det som om mennesker er gået i hi og derfor skal arbejde hårdere for at få flere 
medlemmer og skal finde på nogle kreative ideer, så vi kan få de minimum 20 medlemmer. 

Natascha tænker på at nu hvor de fleste tinge foregår over skype og zoom at gå ind og 
snakke med mennesker på deres møde i omkring 5-10 min. 

Mads spørg om der er nogle der vil stå for der forslag. 

Anton fortæller at han bor på et kollegie, hvor han kan nævne det for de andre han bor 
sammen og at han går på gymnasiet og han fortælle det der. 

Silke fortæller at hun havde overvejet at lave en autisme ungdom poster, der fortæller om 
som foreningen også sætte dem rundt op relevante steder. Silke udbyder fordelene ved at 
lave en poster. Hun fortæller også hun vil have et opslag omkring autisme ungdom, som vi 
så deler videre. 

Mads fortæller at deadline er 1 juni for 20 medlemmer. 

Signe siger at det er en god ide, men vi skal huske at tænke strategiske i forhold til hvor vi 
sætter op og havde styr på det, så de bliver set. 

Mads fortæller at man kan søge penge hos DUF til at lave noget på sociale medier, vi skal 
bare søger for at holde udgifter til under 5000 kr. og få lavet en video og fået indhold ud på 
de sociale medier. 

Silke siger at vi har penge nok til at booste sådant opslag en lille smule, men siger at vi skal 
prøve at søge først. Hun fortæller at i forhold til at lave video, hvor man fortæller hvorfor man 
melder sig i autisme ungdom og hvad det gør for en og at vi selv kan lave videoen. 



Rasmus vil gerne hjælpe med at redigere videoer. 

Silke tænker at hvis vi alle laver et videoer, hvor vi introducerer os, hvorfor vi er meldt ind og 
hvorfor man burde så melde sig ind. Og Silke vil skrive spørgsmål til hvad vi skal svarer på i 
videoen 

Signe informerer at hvad vi snakker om til Andreas 

Mads er i mod at man siger sin diagnosen og man skal passe på med det, da det er 
personfølsomme oplysninger. Mads fortæller også man skal tænke på hvad man putter i, så 
man ikke falder fra. 

Rasmus forklarer det tekniske og fortæller han gerne vil skrive ordenlinjer, da det vil gøre 
det meget nemmere for ham 

Signe bakker mads om at det kan blive for langt. 

Andreas tilbyder at hjælpe Ramus for videoen. 

Mads spørger ind til om Ramus har erfaring omkring at skrive ordenlinjer. Rasmus siger at 
han kan godt være ansvarlig 

Silke forklarer de omkring de korrekte idéer og opsummere hvad der er blevet godkendt. 

Mads fortæller han gerne vil have den lavet plakaten professionelt 

Signe fortæller at hvis man skal lave en professionelt poster er mere praktisk, og giver Mads 
ret. 

Andreas forslår et sted der kan give muligvis rabat. 

Beslutninger: 

Der laves en video om hvorfor man skal melde sig i autisme ungdom 

Rasmus skriver ordenlinjer for optagelse af video. 

Silke laver en poster, som man kan sætte op fysisk. 

Daglig ledelse finder ud af hvor mange penge vi kan arbejde 

Andreas og Rasmus er ansvarlig for videoen. 

  

Punkt 6: Hvad mener vi om autisme og COVID-19. 

Mads fortæller omkring punktet og han er i kontakt med ordfører og pressemeddelelse. 



Signe fortæller man kan evt. ændre på det der allerede er forslået omkring ændringer. 

Mads siger det er vigtigt at der er tilføjelse i stedet for ændringer. 

Silke tænker at vi skal stå ved de vi har skrevet, og forklare hvorfor hun støtter op det der er 
skrevet. Hun fortæller at hvis vi skal gøre noget, så skal vi tilføje ting og ikke ændre, fordi det 
har skabt gode debat og har nået mange unge men autister. 

Signe fortæller hun er enig med Silke, of hun sagde det hun sagde før, fordi folks skulle vide 
der var muligheder. 

Anton fortæller at det han har haft svært ved at uforudsigeligheden. At der sker ændringer 
så hurtigt. Han udbyder de ændringer der påvirker ham. Han fortæller det kan være meget 
svært at opbygge en rutine igen. 

Silke tænker også at der er mange ting der er sat på pause. Silke tænker at de krav der 
bliver stillet autister bliver sat på pause og at man starter op før man startede før COVID -19 
og generelt læmpe kravene til folk med autisme. 

Signe fortæller at hun kan relatere til Anton og Silke og fortæller om sin egen situation og 
fortæller hvordan hun ikke længere kan have sin bostøtte. Hun fortæller også hvordan 
hendes rutiner er ødelagt. 

Mads fortæller at om at vi ikke kan sige hver gang vi skriver i pressen, men det kan hører at 
mennesker med autisme mangler struktur og der sker ændringer hele tiden og man ikke kan 
få den hjælp der er brug for. Han fortæller også at han har hørt om personer hvis bostøtte 
bryder reglerne for at hjælpe. 

Signe fortæller at sådan som hun forstår Christoffer at bare gerne informeres mere og 
forslår vi tager dette punkt på et andet tidspunkt, hvor tingene kan diskuteres mere, så alle 
føler sig hørt og set. 

Andreas fortæller der hvor han er hvor der bor mange autister at der også mange der lider 
der med deres rutiner også der er blevet forstyrret og folk har været nødt til at bryde reglerne 
for at hjælpe dem med autister. 

Mads fortæller det er svært at tage ting op hele tiden og ville skulle betyde at vi skulle have 
møder hele tiden og kunne blive svært i længden. Mads fortæller at det er okay ikke at være 
uenig, men ikke at gå ud og kritisere os offentligt. 

Silke forklarer også at hun er enig med Mads og vi skal vende denne unikke situation til 
noget positivt og fortæller der står at daglig ledelse ikke behøver at informere, men de 
prøver at gøre det så meget som muligt, og fortæller at hun at frustreret over at uanset hvad 
DL gør, så får de kritik, hvilket er ubehagelig for hende. 

Signe tænker at sådan som hun forstår det at 2 sider, som har nogle budskaber, som er 
fornuftige, men at alle ikke føler sig forstået og anerkendt og alle misforstår og hun forklare 
hvis det var i hendes egen situation og at det er sådan hun ser det. 



Beslutninger: 

Forslag er vedtaget med flertal. 

Punkt 7: Evt. 

Angelina fortæller sin utryghed ved at Christopher Trung stadig er en del af 
hovedbestyrelses Facebook gruppe og forslår at lave en ny, da ikke selv vil vælge sig ud. 

Christopher har dog inden for kort tid meldt sig ud af hovedbestyrelsesgruppen og derfor 
trække Angelina forslaget tilbage. 

Andreas spørg om han skal fortsætte med Discord. 

Mads siger det er under forretningsudvalg eller daglig ledelse. 

Mads fortæller at de enkelte lokalafdelinger ikke kommer til at kunne oprette sig egen del på 
hjemmesiden, da det nye vi skal bruge er en del mere enkel og kan derfor ikke gør det 
samme. 

  

Underskrivelse af referat 

 



  



 

  


