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Generalforsamling, Landsforeningen Autisme, Kreds 
København/Frederiksberg 

 
Referat af generalforsamlingen på SkolenSputnik, onsdag den 13. marts 2013 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab 2012 
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen 
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

 
Der er tre bestyrelsesposter på ordinært valg, hvoraf alle stiller op til genvalg. Derudover 
ønsker et bestyrelsesmedlem at udtræde et år før tid, hvorfor der herudover skal vælges et 
bestyrelsesmedlem for et år. Derudover skal vælges to suppleanter.  
 

Martin Winge-Andersen Bestyrelsesmedlem. Ikke på 
valg 

 

Tine Heerup  Bestyrelsesmedlem. Ikke på 
valg 

 

Eva Marija Opresnik Bestyrelsesmedlem. Ikke på 
valg 

 

Kurt Nielsen Bestyrelsesmedlem. Udtræder  
Rie Gravesen Bestyrelsesmedlem. På valg  
Steffen Lochmann  Bestyrelsesmedlem. På valg  
Kari Gustafson Bestyrelsesmedlem. På valg  
Bonnie Vittrup Suppleant. På valg  
Ulla Hovgaard Ramlau Suppleant. På valg  
Anne Kathrine Kirkegaard Tilknyttet bestyrelsen  
Winnie Lundgren Tilknyttet bestyrelsen  
Elisabeth Engberg-Pedersen Tilknyttet bestyrelsen  
Annette Späth Tilknyttet bestyrelsen  

 
7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant 
8. Valg af revisor 

a. Bestyrelsen foreslår at fortsætte med Karsten Müller. 
9. Eventuelt 

 
Til stede: 17 personer 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Elisabeth Sandell 
Referent: Elisabeth Engberg-Pedersen 
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2. Formanden aflægger beretning 
Dirigenten forhørte sig om generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og påpegede en trykfejl i 
indkaldelsen: Forslag skulle være sendt til bestyrelsen senest 27. februar, ikke 27. marts. 
Generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
Tine Heerup aflagde som formand beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og beskrev 
planerne for det kommende år (se bilag).  
Positiv tilslutning fra deltagere til medlemssarrangementerne.  
En deltager spurgte til samarbejdet med handicapcentret på Frederiksberg og Frederiksberg 
Kommune. Tine Heerup: Foreningen søger ikke om penge fra Frederiksberg Kommune da der 
tidligere er blevet givet forholdsvis beskedne beløb og foreningen ikke savner penge. Indtrykket fra 
medlemmer på Frederiksberg er at deres samarbejde med kommunen er bedre end i København.  
Martin Winge-Andersen: I øjeblikket sker der en revision af botilbudsdelen især for voksne på 
Frederiksberg; der arbejdes med et evalueringssystem. Foreningen har planer om at invitere en 
person fra kommunen, Inge Jarl, til at fortælle på et medlemsmøde om dette arbejde.  
Formandens beretning blev godkendt. 
 
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab 2012 
Martin Winge-Andersen omdelte kopier af regnskabet og gennemgik det.  
Gennemgangen gav anledning til at påpege at netværksgrupperne gerne må bruge penge på lokaler 
efter forudgående aftale med bestyrelsen; midlerne er til rådighed i foreningen.  
Der har været et lille underskud, primært pga. jubilæumsarrangementet 3. november 2012, hvor den 
største post var forplejning. 
Spørgsmål til udsendelser: Kan orientering om medlemsarrangementer ikke sendes til mailadresser? 
MWA: Vi afventer at hovedforeningen får et egentligt medlemssystem der holdes ved lige. Ellers 
risikerer vi problemer med udsendelse via mail (nedlagte adresser, fyldte postkasser m.m.). 
Hvorfor er der ingen renteindtægter på den forholdsvis store kassebeholdning? MWA: Banken gav 
ikke nogen renter, men opkrævede heller ikke nogen gebyrer. Pengene er nu flyttet til en 
højrentekonto. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen 
Ingen forslag. 
 
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 
Ingen forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg og er villige til genvalg. 
Et bestyrelsesmedlem udtræder på et tidspunkt hvor der er et år tilbage af vedkommendes 
valgperiode. 
Det viste sig at der ikke er noget i vejen for at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer. 
Som bestyrelsesmedlem blev valgt: Eva Fryklund for et år, Dorthe Maltesen Jensen, Kari Gustafson, 
Rie Gravesen og Steffen Lochmann for en fuld valgperiode. 
Ulla Hovgaard Ramlau blev valgt som suppleant forudsat at hun ønsker at stille op, hvilket afklares 
efter generalforsamlingen. Hvis hun ikke ønsker at stille op, er der ingen suppleant, men da 
bestyrelsen er udvidet med et ordinært medlem, skønnes det at være ok.  
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7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant 
Repræsentantskabet er landsforeningens højeste besluttende myndighed. Repræsentantskabet mødes 
en weekend i oktober, fremover sandsynligvis i Høje Taastrup.  
Medlemmerne er på valg hvert år. Tine Heerup, Eva-Marija Opresnik og Kari Gustafson er på valg. 
Tine er medlem af hovedbestyrelsen og er derfor selvskrevet til repræsentantskabet. Derfor blev det 
besluttet at hun ikke vælges som kredsforeningens repræsentant.  
Valgt som repræsentantskabsmedlemmer: Dorthe Maltesen Jensen, Kari Gustafson og Eva-Marjia 
Opresnik, som suppleant: Martin Winge-Andersen. 
 
8. Valg af revisor 
Karsten Müller blev genvalgt. 
 
9. Evt.  
Intet – bortset fra tak til dirigenten! 
 
Mødet sluttede kl. 21.36. 
 
 
 


