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Forslag 6 og forslag 7 er medlemsforslag 
Bestyrelsen vil, i sammenhæng med medlemsforslag, komme med en vurdering af forslagets 
gyldighed i fht gældende vedtægter.  
 
Der er intet til hinder for at stille forslag, men det er ikke muligt at stille forslag, der gør vedtægter 
er inkonsistente. Det påkræver at man tilføjer vedtægtsændringsforslag til de berørte vedtægter. 
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Forslag 1   
Vedtægtsændring sletning af stk. 4, der fastslår at Landsforeningen Autisme skal varetage 
medlemsregistreringen 
 
Motivation: 
Dette udelukker ikke et fremtidigt samarbejde med Landsforeningen Autisme på nogen måder, men 
giver Autisme- og Aspergerforeningen for voksne mulighed for selv at varetage 
medlemsregistreringen. Dette er på nuværende tidspunkt en meget stor post i regnskabet og kan 
jævnfør budgettet gøres betydeligt billigere.  
Når det står i vores vedtægter, at det skal være Landsforeningen Autisme der varetager 
medlemsregistreringen er vi, grundet denne formulering, begrænset i at bruge kontingentmidlerne 
på foreningens formål.  
Dette forslag fratager os ikke nogen muligheder for et samarbejde i en ny og tidssvarende 
samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme. 
 
Vedtægten som den er i dag: 

§3 Medlemmer og kontingent 
Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne autister/aspergere. 
Stk. 2: For at blive medlem skal man være mindst 18 år og have en diagnose indenfor 
autismespektret eller selv vurdere, man er autist/asperger. 
Stk. 3: Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive støttemedlem. Institutioner, 
virksomheder m.m., opkræves et støttekontingent. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen og kan ikke vælges ind i bestyrelsen. 
Stk. 4: Foreningen har en samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme, der beslutter og 
varetager opgaverne omkring ind- og udmeldelse, kontingent m.m. Hvis samarbejdet ophører, 
indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen beslutter hvordan disse ting skal 
håndteres, dog skal beslutningerne godkendes af generalforsamlingen. Undtagelse er dog 
kontingentet, der fra førstekommende generalforsamling derefter, altid skal afgøres af 
generalforsamlingen. 

Foreslås sletning af stk. 4 

Vedtægt §3 foreslås ændres til: 

§3 Medlemmer og kontingent 
Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne autister/aspergere. 
Stk. 2: For at blive medlem skal man være mindst 18 år og have en diagnose indenfor 
autismespektret eller selv vurdere, man er autist/asperger. 
Stk. 3: Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive støttemedlem. Institutioner, 
virksomheder m.m., opkræves et støttekontingent. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen og kan ikke vælges ind i bestyrelsen. 
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Forslag 2  
 
Vedtægtsændring af foreningens målgruppe 
 
 
Vedtægt §3 stk. 1 Medlemmer og kontingent som den er i dag: 

§3 Medlemmer og kontingent 
Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne autister/aspergere. 

 
Motivation: 
Bestyrelsen har erfaret, at det er vigtigt, at målgruppen er eksplicit beskrevet, når der skal søges 
fondsmidler til aktiviteter, der er målrettet familier med autisme. 
Bestyrelsen foreslår denne formulering for også at kunne arbejde målrettet både politisk og 
netværksmæssigt for de mange voksne med autisme, der har børn.  
 
 
 
§3 stk. 1 Medlemmer og kontingent foreslås ændres til: 

§3 Medlemmer og kontingent 
Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne autister/aspergere  
samt autistiske voksne som har børn. 
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Forslag 3  

Vedtægtsændring vedrørende indkaldelse til generalforsamling 
 
 
Motivation: 
Vedtægtsændring foreslås af bestyrelsen, da formuleringen omkring SMS er uklar i sin endelige 
formulering. Det er under samarbejdsaftalen en omstændig og bekostelig proces at udsende en SMS 
og det er uklart hvad den skal indeholde og have af funktion og varsel.  
SMS-udsendelse er omstændig og kræver at medlemsregistreringen er hjemhørende i foreningen for 
at holde udgifter så lave som muligt. Medlemssystemet i Landsforeningen Autisme har ikke denne 
mulighed. 
 
Vedtægt §4 Generalforsamling, stk. 5 som den er i dag: 

§4 Generalforsamling 
Stk. 5: Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. e-mail, til de enkelte medlemmer. 
Endvidere skal det opslås på vores hjemmeside og i Autismebladet, så længe samarbejdet med 
Landsforeningen Autisme vedvarer. Endvidere bliver der udsendt sms prompt til de enkelte 
medlemmer med mulighed for tilvalg af brev. Når der sendes fysisk brev, tages forbehold for 
Post Nords omdeling af fysiske breve, som kan blive afleveret for sent jf. Indkaldelsesvarslet. 
 

Vedtægt §4 Generalforsamling, stk. 5 foreslås ændres til: 

§4 Generalforsamling, 
Stk. 5: Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. e-mail, til de enkelte medlemmer. Det er 
medlemmets eget ansvar at opdatere sine kontaktoplysninger i foreningen. 
Endvidere bør indkaldelsen opslås på vores hjemmeside.  
Medlemmer der ønsker indkaldelse via postomdelt brev, 
skal meddele bestyrelsen dette skriftligt eller pr. e-mail, 
indeholdende fulde navn, medlemsnummer samt postadresse,  
inden 1. februar i det år, man ønsker at deltage i generalforsamlingen. 
Når der sendes postomdelt brev, tages forbehold for postomdelingstjenestens omdeling af breve, 
som kan blive afleveret for sent jf. vedtægtsbestemte varslinger.  
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Forslag 4  
Vedtægtsændring for at bevare Autisme- Aspergerforeningen for voksne som interesseorganisation 
 
Motivation:  
Bestyrelsen ønsker, at foreningens virke som interesseorganisation beskyttes mod kommercielle 
interesser i medlemmerne som målgruppe. 
 
Vedtægt §2 Foreningens formål som den er i dag: 

§2 Foreningens formål 
Stk. 1: At formidle information og skabe rammer og muligheder, for at medlemmerne kan: 
1) Møde ligesindede og dele erfaringer. 
2) Få viden om støttemuligheder og aktiviteter, der kan være et supplement til bedre at kunne 
tackle deres hverdag 
3) og derigennem få større indsigt i deres udfordringer og muligheder og opnå øget selvværd. 
Stk. 2: At skabe bedre forhold for autister og aspergere (herefter autister/aspergere) og udbrede 
kendskab til og forståelse for denne gruppe i samfundet. 
Stk. 3: Formålene bør opfyldes ved at oprette og drive mødesteder, hovedsageligt for 
medlemmerne, have en hjemmeside med information samt andre aktiviteter og 
informationskilder, der kan være til gavn for formålet. 

 

Tilføjelse af nyt stk. 4 
 

 
Stk. 4: Foreningen er en interesseorganisation og kan derfor som udgangspunkt ikke promovere 
bestemte behandlinger og/eller metoder til medlemmerne, hvor målgruppen er mennesker med 
autisme.  
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Forslag 5  
At give foreningen fremtidige muligheder for at arbejde på mange flere parametre for at skabe 
bedre vilkår for autister og aspergere (herefter autister/aspergere i samfundet. 
 
Motivation:  
Bestyrelsen ønsker at foreningens formålsparagraf bliver udvidet, sådan til enhver tid siddende 
bestyrelse har mulighed for at arbejde på mange flere områder i samfundet for at skabe bedre 
muligheder for autister i samfundet. 
 
Der er fra enkelte medlemmers side ytret ønske om bedre fokus og muligheder for at forbedre ældre 
autisters vilkår. Mennesker med autisme har forskelligt funktionsniveau og behov. Vi bør som 
forening kunne rumme alle voksne autister. 
 
 
Vedtægt §2, stk. 3 Foreningens formål som den er i dag: 

§2 Foreningens formål 
Stk. 3: Formålene bør opfyldes ved at oprette og drive mødesteder, hovedsageligt for 
medlemmerne, have en hjemmeside med information samt andre aktiviteter og 
informationskilder, der kan være til gavn for formålet. 

 
Tilføjelse i stk. 3 
 
Vedtægt §2, stk. 3 Foreningens formål foreslås ændres til: 
 

§2 Foreningens formål 
Stk. 3: Formålene bør opfyldes ved Stk. 3: Formålet bør opfyldes ved:  
1) At oprette og drive mødesteder, hovedsageligt for medlemmerne 
2) Etablere bosteder og beskæftigelse  
3) Have en hjemmeside med information, samt andre aktiviteter og informationskilder, 

der kan være til gavn for formålet.  
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Forslag 6 
Forslag til tilføjelse i vedtægterne for AAV (Asperger- og Autismeforeningen for voksne) 
Forslagsstillere: Michael Timothy H. Andersen 
 
EKSKLUSION: 
§*: Et medlem af Asperger- og Autismeforeningen, kan fratages sit medlemskab (eksklusion) fra 
denne forening. I en sådan situation, skal der dog være nogle betingelser der er opfyldt, i henhold til 
nedenstående. 
Stk. 2: Medlemmet har groft og/eller gentagne gange handlet i henhold til ét af nedenstående: 

a) har arbejdet i strid mod vedtægterne 
b) har været truende overfor et medlem/bestyrelsen 
c) har forsøgt afpresning eller voldelige handlinger overfor et medlem/bestyrelsen 
d) har været seksuelt grænseoverskridende gentagne gange overfor et medlem/bestyrelsen 
e) har forsøgt at modarbejde AAV’s arbejde (foreningsskadelig virksomhed) 
f) har undladt at følge regler og beslutninger som er vedtaget af AAV’s bestyrelse. 

Stk. 3: Forud for en eksklusion skal der være givet 2 advarsler: 
a) Første gang gives der en mundtlig advarsel. Dette kan gives af et medlem fra bestyrelsen. 

Efterfølgende skal bestyrelsesmedlemmet skriftligt orientere formanden for AAV, om at den 
sådan mundtlig advarsel er givet, og angive omstændighederne for, hvorfor den mundtlige 
advarsel er givet  

b) Hvis den mundtlige advarsel ikke følges, og tages til efterretning - dvs. at medlemmet grove 
og/eller gentage handlinger i henhold til §* stk. 2 ikke ophører - vil det blive efterfulgt af en 
skriftlig advarsel. Beslutningen om at give en skriftlig advarsel, skal ske på et møde i 
bestyrelsen af AAV, og kræver at minimum 3 medlemmer af bestyrelsen udtrykker tilsagn 
om at tilslutte sig, at der gives en skriftlig advarsel. Det er kun formanden for AAV som kan 
sende en skriftlig advarsel, med henstilling om at brud på §* stk. 2 øjeblikkeligt skal ophøre, 
og ikke fremover må gentages. Medlemmet vil i den skriftlig advarsel blive informeret om, at 
hvis han/hun fortsætter sine aktiviteter i henhold til §* stk. 2, vil dette føre til en fratagelse af 
medlemskabet (eksklusion) af AAV.  

 
Stk. 4: Hvis medlemmet, trods den skriftlige advarsel, fortsætter sine aktiviteter i henhold til §* stk. 
2, kan der træffes beslutning om en eksklusion: 

a) En sådan beslutning kan kun foretages på et ordinært/ekstraordinært møde i bestyrelsen. 
b) Det kræver at minimum 4 medlemmer af bestyrelsen giver tilsagn/er enige i en sådan 

eksklusion. 
c) Eksklusionen meddeles medlemmet skriftligt, og kan kun gøres af formanden for AAV, hvori 

der fremgår begrundelsen for dette, tillige med henvisninger til tidligere advarsler. 

 
Stk. 5: Eksklusion af AAV vil automatisk indebære og medføre udelukkelse fra de sociale medier 
som bestyres af AAV, samt udelukkelse fra enhver funktion og arbejdsfunktion m.v., som er en del 
af AAV. 
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Bestyrelsens kommentar til forslag: 
 
 
Hvis forslaget stemmes igennem, skal AAV ændres til Autisme- og Aspergerforeningen for 
voksne og indsættes efter §3 som omhandler medlemmer.  
 
I bestyrelsen går vi ind for inklusion og rummelighed. Vi ønsker en forening, hvor der er rum og 
plads til alle voksne autister.  
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Forslag 7  
 
Hej bestyrelse i Autisme- og Aspergerforeningen for Vokne.  
 
Vi ønsker at bidrage med dette indkomne forslag på den ekstraordinære generalforsamling i AAV 30/4 
2022:  
 
Mødestedsmanualen bør kun være en vejledning, og bør ikke indeholde forbud fra bestyrelsen.  
 
 
Med venlig hilsen 
Sofie Wedø medlemsnr: XXXXX, Xenia Ørum medlemsnr: XXXXX og Jimmy Whitfield medlemsnr: 
XXXXX  
 
 
 
Bestyrelsens kommentar til forslag: 
 
I forhold til de gældende vedtægter skal det vurderes, om forslaget kan sættes til afstemning i sin 
indsendte form - dette har bestyrelsen gjort forslagsstillerne opmærksom på. 
 
Forslagsstillerne har ikke ønsket at uddybe/præciserer eller motivere forslaget, men ønsker at 
gøre det mundtligt på dagen.  
 
Mødestedsmanualen er ikke nævnt i vedtægterne, men er bygget op omkring foreningens 
vedtægter. Vi kan, som bestyrelse, ikke acceptere, at man ser vedtægterne som vejledende.  
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Bilag 1 

 


