
REFERAT AF AUTISME UNGDOM GENERLFORSAMLING 
 
 
Formalia:  
Valg af dirigent: Silke Svare Bruun  
Valg af referent: Kirsten Damgård Petersen 
Vedtagelse af forretningsorden: Vedtaget uden ændringer 
Godkendelse af dagsorenden: Godkendt uden ændringer 
Valg af stemmetællere: Shano Fog og Gitte Velling 
 

 
VISION OG FORMÅL 

- Debat:  Der bliver snakket om at det rammer rigtig godt. Vi skal blive bedre til at bringe 
unge med og uden autisme sammen. 

Vi skal støtte i at man komme ud og snakke med folk ude fra foreningen.  
Vi skal ikke risikere at det bliver en forening, der kun er på Sjælland, der skal være noget 
lokalt i hele Danmark.  
Der snakkes om at ændre aldersgrænsen og sætte den op til 35. da vi udvikler os sent eks. 
ift. Uddannelse. Dog er der også snak om, om man er en del af det, når man har den alder. 
Det kan også skræmme de yngre, hvis der er så stor aldersforskel. Vi kan desuden heller 
ikke få penge fra DUF hvis vi hæver alderen til 35. Dog skulle vi måske se om det bliver et 
problem, før vi bare gø det til et problem. Så der bliver snakket om at have den til 35. og 
hvis det så går skidt, kan vi sænke den igen. Problemet er tit, at vi ikke vil få penge for dem 
der er over 30, og hvis man så får for mange der er 35 kan man være bange for at man ikke 
ender med at ende som en ungdomsorganisation. Det kører meget frem og tilbage ift om vi 
kan tage den op til 35  
Der er snak om en hotline ift. Uddannelser, hvor man kan ringe til dem og spørge hvordan 
de forberedte sig til uddannelsen og andre relevante spørgsmål der må være. 

Vi skal helt sikkert have et stort fokus på uddannelser. 
Der er også meget stigmatisering i uddannelsen  
Der er snakket om at oprette en lokalforening i Ålborg. 
Der er snak om at vi skal gøre grupper mere synlige, da det er svært at finde grupper som denne. 

Det ville være en god ide at række ud efter forældre til at de kan hjælpe. 
Der skal være en bedre forståelse for hvordan det er, at gå fra at være en NT’er, til lige 
pludseligt at have en diagnose. Det skal være lettere at finde andre folk på egen alder med 
diagnoser. 

Der bliver talt om at handicapkonventionen ikke er specifikt nok, så vi skal være mere specifikke, 
Den siger man ikke skal være mindre værd end andre.  

Man skal passe på med at give de pårørende en stemme, vi skal sørge for at forældrene er 
velkommende, og hjælpe deres børn/unge, men de har ikke selv stemmer. Der er snak om 
at det er vigtigt at denne forening er for os, derfor er der nogen der snakker om at 
pårørende ikke skal være en lige så stor en del. Der er snak om at pårørende derfor ikke 
skal være medlem. Det kan være der er ting eks. kurser, hvor de kan deltage, men det 
bliver ikke alt. 



Der snakkes om at vi ikke kan hjælpe alle, der er andre steder hvor pårørende kan komme eks. 
1million stemmer. 

Unge pårørende mangler lige så meget en stemme, til at blive hørt hvordan det er at være dem. 
De skal også have et fællesskab hvor de kan møde andre pårørende, de skal ikke føle sig 
alene. 
men man skal måske bare dele det op ift. at haveting for pårørende, og ting for folk med 
diagnosen. 

Nogen af dem der er ældre end 30 er interesseret i Autisme ungdom for den politiske del. Deres 
livssituation minder måske om noget der er yngre end en og det er derfor de gerne vil være 
her. 
Der er snak om at det at den bliver sat op skræmmer de unge, da 30 allerede kan virke 
voldsomt, så måske vil 35 skræmme alt for mange unge væk. Når man kommer ind som 
13årig, kan det være skræmmende at tænke på, at der kan være en potentil aldersforskel 
på 22. Der er allerede folk der ikke har ture deltage i generalforsamlingen da den er på 30. 
Der snakkes også om ikke at hæve det til 35, men at hæve den til 33. 

Det er en god ide at gå internationalt, når vi er et sikkert sted ift. Nationalt.Der skal være lige så 
stort fokus på det psykiske som dem fysiske handicap 

 
Forslag:  
ÆF 1) i §4 ændres ”Derudover skal vi arbejde for at unge pårørende, til folk med autisme, mellem 
13-30 år får en stemme i debatten, og et sted hvor de kan møde ligesindede i et anerkendende 
fællesskab.” til  
”Foreningen arbejder for at unge med autisme og unge pårørende, til folk med autisme, mellem 
13-30 år får en stemme i debatten, og et sted hvor de kan møde ligesindede i et anerkendende og 
inkluderende fællesskab.” 
Vedtaget 
 
ÆF2) I §4 slettes  
”Foreningen skal skabe fællesskaber for unge med en autisme spektrum forstyrrelse.” 
Vedtaget 
 
ÆF3) i §4 Efter sætningen ”  Foreningen arbejder for at unge med autisme og unge pårørende, til 
folk med autisme, mellem 13-30 år får en stemme i debatten, og et sted hvor de kan møde 
ligesindede i et anerkendende og inkluderende fællesskab” indsættes  
”Herudover arbejder Autisme Ungdom for at unge med autisme inddrages i frivillige fælleskaber 
udenfor foreningen”  
Vedtaget 
 
ÆF 4) I §4 slette ”unge pårørende, til folk med autisme” 
Faldet 
 
ÆF 5) Forslag om ændring af aldersgrænse 
a) 13-35 år Faldet 
b) 13-33 år Faldet 
c) 13-30 år (det oprindelige) Vedtaget 



ÆF6) I § 4  
a) ”Foreningens formål er at udbrede viden omkring autisme spektrum forstyrrelse blandt den 
almene befolkning, samt sikre unge med en autisme spektrum forstyrrelse bedre forhold i 
samfundet.” Ændres til ” Foreningens formål er at udbrede viden omkring autisme spektrum 
forstyrrelse blandt den almene befolkning, samt sikre unge med en autisme spektrum forstyrrelse 
bedre forhold i civilsamfundet, uddannelse og på arbejdsmarkedet”. Faldet 
b) Efter ”bedre forhold i samfundet” indsættes som ny stk 2. ”Foreningen vil arbejde for Danmarks 
efterlevelse af FN’s Handicapkonvention for unge med autisme blandt ved at arbejde for bedre 
forhold for personer med autisme og afstigmatisering af autisme indenfor civilsamfundet, 
uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. ” Vedtaget 
c) Det oprindelige 
 
 
VEDTÆGTER Generalt 

- Debat: vi starter med paragraf 5-8.  
Forslå ændring om hvad foreningen navn er. ”Autisme ungdom” er ikke grammatisk 
korrekt. Forslag er ”ungdomsorganisationen autisme” eller ”Danmarks ungdom for 
autisme”  
Der er stadig folk der godt kan lige ”Autisme ungdom” det er ikke alle der behøver en 
forkortelse. 
Der er dog nogen der mener at forkortelse er en god ide som ”ATU” for ”autisme ungdom” 
Men ”autisme ungdom” ligger også lige ud af landevejen 
Snak om at man skal kunne indstille folk til eksklusion skal være anonymt, da den anonyme 
så ikke kan kontaktes. 
Dette hjælper også dem der har svært ved at stå frem med ting, da de ikke skal stå over for 
at kunne kontaktes. Nogle forslår kompromis. Hvis kun 3 indstillede så skulle man stå frem, 
men hvis man nu var flere, så kunne man være anonym. Nogle siger at hvis der sker en 
rigtig grov overtrædelse kun på en og så skulle den ene så ikke kunne være anonym. Der er 
snak om at man altid kan ønske at være anonym, det er individet der bestemmer om de vil 
være anonyme eller ej. Der snakkes om hvad der sker hvis det er en i bestyrelsen der søges 
om at der skal blive ekskluderet. Der er snak om at det gør det svært ved anonymitet, da 
den der står til at blive ekskluderet kan have svært ved at forsvare sig.  

Der bliver spurgt ind til hvorfor vi hører til i Høje-Taastrup, hvilket vi gør da det er der 
landsforeningen også hører til. Der er snak om at vi skal skrive at vi har afdeling ved 
landsforening for autisme, så hvis de flytter, så flytter vi også. Der er også nogen der er 
imod det, da hvis vi så får nogle fede lokaler, skal vi have en helt ny generalforsamling for 
at kunne flytte en så specifik adresse. 

Der er også snak om at der slet ikke skal stå noget hjemsted. 
Der snakkes om at personer over 30 kan komme med til udvalgte 
aktiviteter/arrangementer. Nogle mener at det kan ende med at det skræmmer nogle af de 
yngre væk. Der kan være arrangementer hvor det giver mening at der er folk over 30 der er 
med, men måske tage en snak med landsforeningen at de kan blive mere inddragende, 
samt at de skal støtte mere op om Asperger foreningen ift. Det sociale.  
Der er snak om lokalafdelinger, og at de altid kan lave mere målrettede arrangementer ift. 
Alder. 



Der er snak om hvis vi i lokalforeninger har grupper med stemmeret og grupper uden, da det 
hurtigt kan virke meget udemokratisk. 

Der er snak om at have en bestyrelsesmentor, som er en der ikke har stemmeret, men en der kan 
guide, som er lidt ældre. 

Det bliver forslået at det med mentor tages senere. 
 
 

Hovedbestyrelsen består af op til 8 menige medlemmer plus 2 taspersoner og 1  kasserer.  
Der bliver forslået at der ikke kun kan være pårørende der er i foreningen. Der skal være 
mindst 4 medlemmer med autisme. Der bliver forslået at bestyrelsen ikke kun kan bestå af 
folk eks. på Sjælland er der. Eks. kun en der stiller op fra Lolland, har den person 
fortrinsret. Der er snak om at der ikke burde være disse overstående krav. Der er snak om 
at det er dumt at nogen har fortrinsret til nogle ting. Det skal ikke være folks geografiske 
placering der gør de kommer i bestyrelsen, det skal være deres kompetencer. Dog mener 
nogen at det er farligt eks. at have en forening kun med folk fra København. Måske skulle 
der bare være repræsentanter fra de andre landsdele. Der snakkes også om at der bare 
kunne være et max. fra regionerne. Dog er der ingen der bliver udelukket, da 
lokalforeninger arbejder godt sammen med landsforening. Nogen er dog bange for at blive 
glemt, hvis bestyrelsen kun består af en enkelt gruppe rent geografisk set. Det ville være en 
god ide at dem fra hovedbestyrelsen siger hvor de er fra, så folk fra samme landsdel ved 
hvem de kan kontaktes. 
Der snakkes om at når medlemmer indmeldelse automatisk i lokalforening, at man kan 
ændre den man er i, så kan skifte over i en anden afdeling hvor man er mere. 

Der er snak om at det er forvirrende med flere talspersoner, for hvem skal så kontaktes 
 
Der er snak om hvornår fremtidige generalforsamlinger skal være, da det nok ikke skal være i 

skoletiden. Der er forslag om at det kan være i ferier. Dog er det også forskelligt hvornår 
folk holder ferie, da de kan erklære forsamling ugyldig, hvis de har arbejde i ferie. 

Der er nogen der synes vedtægter skal kunne ændres ud over generalforsamling, altså det skulle 
kunne ændres ved simpel afstemning. 

Kasseren må bruge 10.000kr ”bare sådan” der er snak om at det er for mange. 
Der snakkes om at generalforsamlingen skulle rotere mellem Jylland, Fyn og Sjælland, så frem at 

det er muligt 
 
Forslag:  
ÆF1 §1 Foreningens navn ændres: 
a) Danmarks Ungdom For Autisme Faldet 
b)  Ungdomsorganisationen Autisme  Faldet 
c) Det oprindelige (Autisme Ungdom) Vedtaget 
 
 
ÆF2 I §2 ændres Foreningens hjemsted:  
a)Foreningens hjemsted er banestrøget 19, Høje Taastrup Faldet 
b)Foreningen hjemsted er på Landsforeningens Autismes adresse Vedtaget 
c)Det oprindelige (foreningens hjemsted er Høje Taastrup) Faldet 



 
ÆF3 I § 8 stk 2 ændres ” Medlemmet har ret til at vide hvem der har indstillet det til eksklusion”Til: 
a)Et medlem har ret til at vide hvem, der har indstillet til eksklusion, medmindre indstiller ønsker 
at være anonym Vedtaget 
b) Slettes: Et medlem har ret til at vide hvem, der har indstillet til eksklusion faldet 
c) Et medlem har ret til at vide hvem der har indstillet til eksklusion, undtagen i særligt grove 
tilfælde, hvor hovedbestyrelsen kan anonymisere indstilleren faldet 
d) Et medlem har ret til at vide, hvem der har indstillet til eksklusion (oprindeligt) faldet 
 
KF: Indstillingen til eksklusion skal altid skriftligt begrundet  
Vedtaget 
 
 
ÆF 4 §5 stk to ændres  ”Personer over 30 år, samt firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder samt 
foreninger, der ønsker at støtte organisationens formål, kan optages som støttemedlemmer uden 
medlemsrettigheder.” til 
a) Personer mellem 30 – 35 år kan være støttemedlemmer uden stemmeret og kan deltage i visse 
aktiviteter. Herudover kan personer over 35, firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder samt 
foreninger, der ønsker at støtte organisationens formål være støttemedlemmer uden 
medlemrettigheder. Faldet 
b) personer over 30 år, samt firmaer skoler bo- og aktivitetssteder samt foreninger, der ønsker at 
støtte organiationens formål kan være støttemedlemmer uden stemmeret 
Vedtaget 
c) personer over 30 år, samt firmaer skoler bo- og aktivitetssteder samt foreninger, der ønsker at 
støtte organisationens formål kan være støttemedlemmer uden medlemsrettigheder (Det 
oprindelige) faldet 
 
 
ÆF5) I § 9 ændres ” Hovedbestyrelsen består af op til syv menige medlemmer plus tre 
talspersoner og en kasserer.” til 
a) Hovedbestyrelsen består af op til 8 menige medlemmer, plus 2 talspersoner og en kasserer.  
b) Hovedbestyrelsen består af op til 7 menige medlemmer plus én formand og to talspersoner og 
en kasserer. (faldet) 
C) Hovedbestyrelsen består af op til 7 menige medlemmer plus 3 talspersoner og en kasserer(det 
oprindelige) Vedtaget 
 
 
ÆF til ÆF 5) sætningen ”og op til to mentorer, der er personer mellem 25-35 år, der deltager uden 
stemmeret.” indarbejdes i alle forslag 
faldet 
 
 
ÆF 6) i §9 tilføjes 
Minimum 4 af hovedbestyrelsens medlemmer skal have en autisme spektrum diagnose. vedtaget 
 



ÆF 7) i § 9 tilføjes 
a) Hovedbestyrelsens medlemmer skal være geografisk spredt. Såfremt der er opstillede til det, 
vælges en fra hver region til hovedbestyrelsen. Faldet 
 
b) Hovedbestyrelsens medlemmer skal være geografisk spredt. Max 5 bestyrelsesmedlemmer må 
være fra samme region. Vedtaget 
c) Udover hovedbestyrelsens medlemmer har hver lokalafdeling en repræsentant med stemmeret. 
Faldet. 
d) det oprindelige (ingenting) Faldet 
  
ÆF8) I §14 Stk 2. indarbejdes Efter sætningen”Ethvert medlem indmeldes automatisk i sin 
nærmestliggende lokale afdeling” 
”men kan flytte lokalafdeling efterfølgende”. Vedtaget 
 
ÆF 9) Ny § 13 tilføjes under punktet HOVEDBESTYRELSE ”Hovedbestyrelsen skal opkræve 
børneattest på medlemmer af hovedbestyrelsen på 18 år eller derover.” 
(vedtaget) 
ÆF 10)§18 ”Det er ikke muligt at stille op til hverv i hovedbestyrelsen, hvis man indenfor 
valgperioden fylder 30 år ”Slettes 
Vedtaget 
 
ÆF 11) I § 17 ”Autisme Ungdoms højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden 
udgangen af april måned” tilføjes ”så vidt muligt i en weekend eller skoleferie.” 
vedtaget 
 
Æf 12) I § 17 ”Autisme Ungdoms højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden 
udgangen af april måned” tilføjes 
a) ”Årsmødet afholdes så vidt muligt i en anden landsdel end året før ”Vedtaget 
b) ”Årsmødet afholdes skiftevis mellem jylland sjælland og fyn, så vidt muligt. ” faldet 
c) intenting faldet 
 
Æf 13) i § 17 stk 4 indsættes nyt punkt 3. 
”Godkendelse af årsmødets gyldighed ” 
Vedtaget 
 
æf 14) I § 17 Stk. 2 ændres ”Senest 28 dage før årsmødets afholdelse indkaldes alle medlemmer, 
der har oplyst en gyldig e-mailadresse.” til ”Senest 35 dage før årsmødets afholdelse indkaldes alle 
medlemmer, der har oplyst en gyldig e-mailadress” 
Vedtaget 
 
Æf 15) I § 23 ændres ”Det er ikke muligt at bruge summer på over 10.000 kroner uden 
godkendelse fra talspersonerne og kassereren” til 
a)Det er ikke muligt at bruge summer over 5000 kr uden godkendelse af talspersonerne og 
kassereren. Vedtaget 
 



 
ÆF 16) i § 25 ændres ”Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på et årsmøde med 2/3 flertal 
blandt de i afstemningen deltagende.” 
Til ” Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på et årsmøde med simpeltflertal blandt de i 
afstemningen deltagende” 
Faldet 
 
 
FREMTIDIGE PLANER 
 
Punktet tages i grupper, hvor alle forslag skrives ned. Hovedbestyrelsen udmønter forslagene på 
først kommende hovedbestyrelsesmøde. 
 
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT  
Debat: Der snakkes om hvor meget det skal koste at være medlem. 

Der er snak om hvorvidt lokalforeningerne selv kan bestemme hvad det skal koste. Det er 
svært hvis det skal være forskelligt, det skaber ulighed. Vi skal kunne vise eks i reklamer 
hvor meget det koster, så nytter det ikke at det er forskelligt. Det foreslås at personer kan 
donere penge, men alle skal betale 75kr for at være medlem.  
Der er snak om at det skal hæves til 150kr, fordi man i eks. København kan få tillæg, men 
nogle er imod da det ikke er ikke dette er alle steder. Der er snak om at det skal være så 
lavt som muligt (75kr) da mange ikke har penge til mere. Vi skal være et åbent og nemt 
sted at komme til, penge skal ikke hindre at man kommer ind og bliver medlem. Der er 
snak om støttemedlemmer og hvor meget de skal /kan give årligt  

 
Forslag:  
 
Ordinært medlemskontingent kontingent  
a) 75 kr Vedtaget 
b) 100 kr faldet 
 
 
Firmaer og organisationer betaler et støtte kontingent  
1) 500 kr Faldet 
2 ) Hovedbestyrelsen fastsætter kontingent Vedtaget 
3) virksomheder og organisationer vurderes efter omsætning  
Støtte-kontingent privatpersoner faldet 
 
Privatpersoner støttekontinget 
A) 150 kr faldet 
B) 200 kr faldet 
c) 75 kr Vedtaget 
 
 



Æf 1)  
Det skal være mulighed at frivilligt betale et frivilligt forhøjet kontingent 
Vedtaget 
 
 
Personvalg:  
Talsperson: 
Opstillede: 
Christopher Trung 
Mads Dragholdt  
Mathilde Lusty 
Christoffer Høyer 
Valgt:  
Christopher Trung 
Mads Dragholdt  
Mathilde Lusty 
 
Kasserer: 
Opstillede:  
Silke Svare Bruun 
Valgt: 
Silke Svare Bruun 
 
Hovedbestyrelse: 
Christoffer Høyer  
Angelina 
Andreas Koch 
Sofia Hammer  
Kim Erik Ankler 
Liv Holm 
Simon Hansen 
Line 
Steffen Kjelgaard 
Kirsten perersen 
Natasha Westermann  
 
Valgt:  
Christoffer Høyer  
Angelina 
Andreas Koch 
Sofia Hammer 
Kim Erik Ankler 
Liv Holm 
Simon Hansen 



 
Supleanter:  
Opstillede:  
Kirsten petersen  
Natasha westerman  
Line Syddanmark  
Steffen kjelgaard jensen 
Rasmus Mols  
Signe Hovgaard  
Anders skriver krüger 
Anton Lindequist  
 
Valgt i rækkefælge 
1. Kirsten petersen syddanmark 
2. Signe Hovgaard 
3. Anton Lindequist 
4. Rasmus Mols 
5. Natasha westerman 
6. Line W Petersen 
7. Steffen Kjelgaard Jensen  
 
Revisorer:  
Opstillede: 
Emil Ravn  
Gitte Velling 
Valgt:  
Emil Ravn  
Gitte Velling 
 
 
EVT: 
 
Tak for en god stiftende generalforsamling 
 
Underskrevet af 
 
Dirigent: 


