Landsforeningen Autisme – Kreds København/Frederiksberg
Generalforsamling, tirsdag den 4. marts 2014 – Skolen Isbryderen
Referat
Til stede: bestyrelsen, tilknyttede og knap 10 medlemmer
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Kari Gustafson
Referent: Elisabeth Engberg-Pedersen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning
Beretningen lægges på hjemmesiden.
Det lille fald i medlemstal kan skyldes bedre bogføring af medlemmer og bedre opkrævning af
kontingent.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab 2013
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag.
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Martin Winge Andersen, Tine Heerup, Eva Marija Opresnik, Connie Slot og Elisabeth EngbergPedersen blev valgt til bestyrelsen.
Susan Elholm blev valgt som førstesuppleant, og Aage Sinkbæk som anden suppleant.
Winnie Lundgren, Annette Späth og Kathrine Felland Gunnløgsson vil gerne tilknyttes
bestyrelsen.
7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme + en suppleant
Kari Gustafson, Eva Marija Opresnik og Dorthe Maltesen Jensen blev genvalgt. Martin WingeAndersen blev genvalgt som suppleant.
8. Valg af revisor
Karsten Müller blev genvalgt.
9. Eventuelt
Under dette punkt kom der mange forslag til ønsker primært for medlemsarrangementer.
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Orientering om muligheder efter grundskolen: STU, gymnasium, inklusions-HF,
støttemuligheder osv. Evt. et eftermiddagsarrangement hvor de unge også kan deltage.
Arrangement med Pia Allerslev om inklusion i Københavns Kommune.
Et arrangement om fritidstilbud specielt for børn med særlige behov. Kortlægning af
hvad der findes af tilbud.
Søskendearrangementer: Søskende har behov for at tale med ligesindede, gerne
netværksbaseret. Landsforeningen har et kursus for søskende. Måske kunne kommunens
familiehus arrangere noget? På Facebook findes også grupper for søskende.
Konsekvenser af den nye folkeskolereform for børn med autisme.
Arrangement om stresshåndtering og strategier, både for børn og for forældre.
Arrangement om tekniske hjælpemidler, apps…, målgrupper, brugsområder… (Lise
Hansen).
Arrangement om musikpædagogik og musikopfattelse. Ulla Holck fortalte om
musikterapi ved konferencen i anledning af landsforeningens 50-års jubilæum i
november 2012. Line Gebauer Josefsen og Peter Vuust fra Center of Functionally
Integrative Neuroscience, Århus Universitet, er relevante navne.
Et arrangement om hvordan man får livet til at fungere i skilsmisse-/bonusfamilier.

