Landsforeningen Autisme, kreds København/Frederiksberg

Referat af generelforsamling den 25.februar 2016
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Formanden aflægger beretning
Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab for 2015
Behandling af forslag fra bestyrelsen
Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Der er fire bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg, dvs. med en valgperiode på 2 år. Tine Heerup, Martin Winge-Andersen og Eva Marija Opresnik, der alle modtager genvalg. Endvidere
er Connie Slot på valg og Connie modtager ikke genvalg. Til gengæld er Kathrine Felland
Gunnløgsson, der har været tilknyttet bestyrelsen og er hjemmesideansvarlig villig til at stille
op. Herudover består bestyrelsen af Kari Gustafson, Rie Gravesen og Dorte Maltesen Jensen,
som ikke er på valg i år. Der er 2 suppleanter på valg, Susan Elholm og Aage Sinkbæk. Begge
modtager genvalg.

7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
Eva Marija Opresnik og Dorthe Maltesen Jensen har været valgt i 2014. Eva Marija modtager
genvalg. Herudover stiller Kari Gustafson og Susan Elholm op.
8. Valg af revisor
Karsten Müller modtager genvalg
9. Eventuelt

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Elisabeth
Referent: Kari
2. Formand aflægger beretning
Beretningen er vedlagt som bilag.
3. Beretning om det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag
5. Behandling af forslag fra medlemmer
Ingen forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tine Heerup, Martin Winge-Andersen og Eva Marija Opresnik blev genvalgt, lige som Susan Elholm
og Aage Sinkbæk blev genvalgt som suppleanter. Kathrine Felland Gunnløgsson blev valgt som nye
bestyrelsesmedlem.
Signe Taub Jensen fra Frederiksberg Kommune vil gerne blive tilknyttet bestyrelsen.
I forbindelse med gennemgang af regnskabet blev det foreslået, at vi overgår til elektronisk udsendelse, og Anders Vind Ebbesen tilbød at blive tilknyttet bestyrelsen for at bistå med den opgave.
7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet + suppelant
Eva Marija Opresnik, Tanja Terndrup og Tine Herup blev valgt. Gert John Jonasen blev valgt som
suppleant.
8. Valg af revisor
Karsten Müller blev genvalgt.
9. Eventuelt
Tanja Terndrup er fra Frederiksberg og tilbød at være repræsentant i forhold til DH.
Hertil kom nogle forslag til kommende arrangementer, bl.a. noget for nye medlemmer, noget for
fædre til autistiske børn
Mødet blev afsluttet i god ro og orden - stor tak til Skolen ved Nordens Plads for ikke bare kaffe og
hjemmebag, men for en spændende rundvisning på skolen og oplæg ved Mie og Henrik.
Næste bestyrelsesmøde er 12. april.
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