
 

Referat af  Generalforsamling i kreds København/Frederiksberg under 
Landsforeningen Autisme 
 
Onsdag, den 2. marts 2011, kl. 18:30-21:00 
Skolen i Peter Vedels Gade, Peter Vedels Gade 8 - 10, 
2300 København S 
 
Inden selve generalforsamlingen fik vi en kort præsentation og rundvisning af skolelederen for 
Skolen i Peter Vedels Gade, der lagde lokaler til generalforsamlingen. Herefter gik vi over til selve 
generalforsamlingen. kl. 19.30. 
Skolen er en af Københavns kommunes specialskoler for elever indenfor autismespektret og hvis 
intellektuelle potentiale er vurderet til at være indenfor normalområdet.  
 
Der var ca. 16 medlemmer til stede i alt. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 

 
Elisabeth Sandell blev valgt som dirigent, Rie Gravesen som referent 

 
2. Formandens beretning 

 
Formanden Tine Heerup aflagde beretning (se bilag) og forlængelse heraf redegjorde hun mere 
detaljeret for situationen med Handicapcenteret. Hun læste op af udvalgte cases med medlemmernes 
oplevelser i forhold til handicapcenteret, der i det forgangne år har fungeret højst utilfredsstillende og 
været meget vanskelige at komme i kontakt med. Handicapcentret har lovet at situationen vil være 
normaliseret til maj 2011. Tine Heerup opfordrede medlemmerne til at bruge deres klagemuligheder 
og presse på, hvis den utilfredsstillende situation fortsætter. 
Efter formandens beretning supplerede Steffen Lochman kort med at fortælle om de igangværende 
planer for autismedagen 2. april, der i år vil byde på forskellige oplæg under det overordnede tema: 
Mød mennesker med autisme/aspergers. 

 
3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab 2010, samt redegørelse for budget  
2011.  
 
Kasserer Steffen Lochmann gennemgik det reviderede og godkendte regnskab (se bilag). Desuden 
blev det kommende års budget i store træk gennemgået. Det blev under budgettet drøftet hvad 
bestyrelsen tænker at bruge pengene på, deriblandt fortsatte medlemsaftener, der vurderes at være 
af stor betydning, og et medlem udtrykte desuden ønske om endnu flere arrangementer og måske 
også deciderede kurser, evt. med overnatning. 
 
3. Behandling af forslag fra bestyrelsen 
 
Der var ingen indkomne forslag 
 
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 

 
Der var ingen indkomne forslag 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
 
Der var 3 bestyrelsesposter på valg, heraf ønskede 2 eksisterende medlemmer (Steffen Lochmann 
og Rie Gravesen) genvalg. Kari Gustavson, der hidtil havde været tilknyttet bestyrelsen, stillede 
desuden op til bestyrelsen og blev valgt. 
Derudover skulle der vælges 2 suppleanter, den nuværende suppleant Kurt Nielsen ønskede 
genvalg og et nyt medlem, Helende Hansen, stillede desuden op og blev valgt. 



Yderligere 3 nye medlemmer, Anne Katrine Kirkegaard, Bonnie Wittrup og Winnie Lundgren blev 
desuden tilknyttet bestyrelsen 
Den nye bestyrelse inklusive suppleanter og tilknyttede ser nu således ud:  
 

Martin Winge-Andersen Bestyrelsesmedlem. Ikke på valg  
Tine Heerup  Bestyrelsesmedlem. Ikke på valg  
Tom Hansen Bestyrelsesmedlem. Ikke på valg  
Eva Marija Opresnik Bestyrelsesmedlem. Ikke på valg  
Rie Gravesen Bestyrelsesmedlem. På valg Genvalgt til bestyrelsen 
Steffen Lochmann  Bestyrelsesmedlem. På valg Genvalgt til bestyrelsen 
Kari Gustavson Hidtil tilknyttet bestyrelsen Nyvalgt til bestyrelsen 
Kurt Nielsen Suppleant. På valg Genvalgt som suppleant 
Helene Hansen Suppleant. Nyopstillet Nyvalgt som suppleant 
Anne Kathrine Kirkegaard Tilknyttet. Nyopstillet Tilknyttet bestyrelsen 
Bonnie Wittrup Tilknyttet. Nyopstillet. Tilknyttet bestyrelsen 
Winnie Lundgren Tilknyttet. Nyopstillet. Tilknyttet bestyrelsen 
 

 
7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant 
Martin Winge Andersen, Tine Heerup og Eva Marija Opresnik har været valgt i 2010. 
Eva Marija og Tine modtog genvalg. Martin ønskede ikke genvalg, og i stedet for valgtes Kari 
Gustavson. Der skulle desuden vælges en ny suppleant og det blev Helene Hansen. 
 
8. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Karsten Müller og han blev genvalgt i enighed. 
 
9. Eventuelt 
Bestyrelsen holder deres næste møde tirsdag d. 15. marts kl. 19.00 hos Tine Heerup 
 
 
Referent Rie Gravesen 


