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Bestyrelsens begrundelse for nødvendigheden af 

vedtægtsændringer   
  

Vi har i de seneste 14 måneder sat en tydelig retning for AAV. Vi har ønsket mere 

synlighed i forhold til at formidle viden og forståelse for autister i samfundet. Det har 

medført mange forandringer, både i aktiviteter, logo og grafisk materiale. Vi ønsker, at 

vores medlemmer får større indsigt i deres autisme og deres muligheder for at opnå øget 

selvværd, præcist som det fremgår af foreningens vedtægter. Desuden har bestyrelsen 

lavet 5 foldere og har fået dem trykt og distribueret i store dele af landet.   

Det er desværre meget svært at søge midler, hvor aktiviteten er rettet mod voksne autister 

uden børn, så denne målgruppe er ofte afskåret fra ferier mm.  Bestyrelsen ønsker at 

kunne søge blandt andet ULHAN-midler (frie driftsmidler) til foreningen, men vi har fået 

afslag, fordi vores vedtægter er så specifikke i både navn og målgruppe.    

Så længe foreningen jf. vedtægterne har en aldersafgrænsning i målgruppe og hedder 

noget med ”for voksne”, er vi desværre afskåret fra at søge en del fonde og puljer, der kan 

styrke foreningens aktiviteter, samt tilbyde ferier mm for voksne autister uden børn.   

Bestyrelsen har arbejdet hårdt for at gøre foreningen mere synlig, ligesom vi har gjort en 

del tiltag, der skaber værdi for medlemmerne. Det arbejde kræver mange ressourcer og 

megen tid, hvilket bestyrelsen varetager alene i øjeblikket. Vi ønsker at få mulighed for at 

kunne købe de ressourcer eksternt, der måtte være nødvendige for at sikre aktiviteter og 

tilbud til medlemmerne, uanset hvem der fremadrettet måtte sidde i bestyrelsen.   

Derfor fremsætter bestyrelsen hermed nedenstående forslag, da vi med denne mindre 

vedtægtsændring sikrer mulighed for at kunne søge frie driftsmidler og andre fonde og 

puljer. Dette alene for at sikre, at aktivitetsniveauet for foreningen fortsætter udviklingen 

fremover uafhængigt af bestyrelsens sammensætning og ressourcer.  

For at sikre foreningen i forhold til bestyrelsesansvaret, har vi sørget for, at 

vedtægtsændringen også omfatter en præcis beskrivelse af, hvem der kan blive valgt til 

bestyrelsen, så der ikke opstår tvivl herom. 

Forudsætningen for voksne autisters livsvilkår bliver grundlagt og påvirket gennem 

barndommen og ungdomslivet. De autistiske børn bliver også voksne en dag og bliver 

derfor dem, der skal føre foreningen videre.   

Foreningen skal stadig være den autentiske autistiske stemme, det er vigtigt, og det skal 

ikke ændres. Men ved at åbne op for autister uanset deres alder, så åbner vi op for flere 

muligheder for at udvikle foreningens indflydelse, såvel som at lave værdiskabende tilbud til 

medlemmerne, som vi i dag ikke har mulighed for, da det udelukkende er afhængigt at 

bestyrelsens ressourcer og foreningens medlemsindtægter. 
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Vedtægtsændring 1  

 

Nuværende vedtægter Vedtægtsændringer 

 

§1 Foreningens navn og virkeområde. 

Stk. 1: Foreningens navn er “Autisme- 
og Aspergerforeningen for Voksne”. 
Stk. 2: Foreningens geografiske område 
er primært Danmark, men aktiviteter og 
medlemmer er ikke begrænset til landet. 
Stk. 3: Foreningens hjemsted er 
Danmark, med formandens bopæl som 
postadresse.  

 

§1 Foreningens navn og virkeområde. 

Stk. 1: Foreningens navn er “Autisme- 
og Aspergerforeningen”. 
Stk. 2: Foreningens geografiske område 
er primært Danmark, men aktiviteter og 
medlemmer er ikke begrænset til landet. 
Stk. 3: Foreningens hjemsted er 
Danmark, med formandens bopæl som 
postadresse.  

 

 

Vedtægtsændring 2 

 

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

§3 Medlemmer og kontingent 

 

Stk. 1: Foreningens målgruppe er 
autister/Aspergere, herunder 
autister/Aspergere med børn.  

Stk. 2: For at blive medlem skal man 
have en diagnose inden for 
autismespektret eller selv vurdere, man 
er autist/Asperger. 

 

Stk. 3: Enhver, der tilslutter sig 
foreningens formål, kan blive medlem i 
form af et støttemedlemsskab. 
Institutioner, virksomheder m.m., 
opkræves et støttekontingent. 
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§4 Generalforsamling  
 
 
Stk. 1: Generalforsamlingen er 
foreningens øverste myndighed.  
 
Stk. 2: Ordinær generalforsamling 
afholdes én gang om året, senest 15. 
marts.  
 
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har 
stemmeret. Kun medlemmer kan vælges 
som formand, bestyrelse eller suppleant 
på generalforsamlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 4: Hvis man ikke selv kan være til 
stede og ønsker at blive taget i 
betragtning til en tillidspost eller genvalg, 
kan man skriftligt sende en kort skrivelse 
til bestyrelsen. Her skal man redegøre 
for sit ønske, og skrivelsen vil blive læst 
op på forsamlingen, og man er berettiget 
til at stille op.  
 
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.  
 

§4 Generalforsamling  
 
 
Stk. 1: Generalforsamlingen er 
foreningens øverste myndighed.  
 
Stk. 2: Ordinær generalforsamling 
afholdes én gang om året, senest 15. 
maj .  
 
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har 
stemmeret.  Støttemedlemmer har tale-, 
men ikke stemmeret på 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 4: Kun medlemmer over 18 år 
som befinder sig på autismespektret, 
kan vælges som formand, 
bestyrelsesmedlem eller suppleant på 
generalforsamlingen.   
 
Stk. 5: Hvis man ikke selv kan være til 
stede og ønsker at blive taget i 
betragtning til en tillidspost eller genvalg, 
kan man skriftligt sende en kort skrivelse 
til bestyrelsen. Her skal man redegøre 
for sit ønske, og skrivelsen vil blive læst 
op på forsamlingen, og man er berettiget 
til at stille op.  
 
Stk. 6: Indkaldelse til generalforsamling 
skal ske pr. e-mail, til de enkelte 
medlemmer. Det er medlemmets eget 
ansvar at opdatere sine 
kontaktoplysninger i foreningen. 
Desuden 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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Stk. 6: Indkaldelse skal ske senest 30 
dage før generalforsamlingen.  
 
Stk. 7: Dagsorden for ordinær 
generalforsamling:  
1) Valg af dirigent, referent og 
stemmetællere.  
2) Dirigenten sikre sig, at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
3) Formanden aflægger beretning om 
foreningens arbejde i det forgangne år.  
4) Godkendelse af beretning.  
5) Kassereren fremlægger foreningens 
regnskab for det forgangne år.  
6) Godkendelse af regnskab.  
7) Fremlæggelse af budget og evt. 
fastsættelse af kontingent.  
8) Indkomne forslag. Forslag fra 
medlemmerne skal være bestyrelsen i 
hænde, senest 20 dage før 
generalforsamlingen. Forslagene skal 
være skriftlige.  
9) Valg af formand: Formanden skal 
vælges i ulige år og vælges for to år af 
gangen.  
10) Valg til bestyrelse: 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år 
ad gangen. Op til to af 
bestyrelsesmedlemmerne vælges de år, 
hvor formanden er på valg. Op til tre 
medlemmer vælges de år, hvor 
formanden ikke er på valg. Hvis et 
medlem har forladt posten før den er 
udløbet, vælges en ny.  
11) Der vælges hvert år op til tre 
suppleanter til bestyrelsen for en 
etårsperiode. De kan deltage i 
bestyrelsesmøderne, men har ikke 
stemmeret.  
12) Valg af revisor: Der vælges én 
revisor og én revisorsuppleant for ét år 
ad gangen. Revisoren skal være 
uafhængig af bestyrelsen.  
13) Eventuelt. Punkter under eventuelt 
kan diskuteres, men ikke vedtages.  
 
 
 

Stk. 7: Indkaldelse skal ske senest 30 
dage før generalforsamlingen.  
 
Stk. 8: Dagsorden for ordinær 
generalforsamling:  
1) Valg af dirigent, referent og 
stemmetællere.  
2) Dirigenten sikre sig, at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
3) Formanden aflægger beretning om 
foreningens arbejde i det forgangne år.  
4) Godkendelse af beretning.  
5) Kassereren fremlægger foreningens 
regnskab for det forgangne år.  
6) Godkendelse af regnskab.  
7) Fremlæggelse af budget og evt. 
fastsættelse af kontingent.  
8) Indkomne forslag. Forslag fra 
medlemmerne skal være bestyrelsen i 
hænde, senest 20 dage før 
generalforsamlingen. Forslagene skal 
være skriftlige.  
9) Valg af formand: Formanden skal 
vælges i ulige år og vælges for to år ad 
gangen.  
10) Valg til bestyrelse: 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år 
ad gangen. Op til to af 
bestyrelsesmedlemmerne vælges de år, 
hvor formanden er på valg. Op til tre 
medlemmer vælges de år, hvor 
formanden ikke er på valg. Hvis et 
medlem har forladt posten før den er 
udløbet, vælges en ny.  
11) Der vælges hvert år op til tre 
suppleanter til bestyrelsen for en 
etårsperiode. De kan deltage i 
bestyrelsesmøderne, men har ikke 
stemmeret.  
12) Valg af revisor: Der vælges én 
revisor og én revisorsuppleant for ét år 
ad gangen. Revisoren skal være 
uafhængig af bestyrelsen.  
13) Eventuelt. Punkter under eventuelt 
kan diskuteres, men ikke vedtages.  
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Stk. 8: Den til enhver tid lovligt indkaldte 
generalforsamling er beslutningsdygtig, 
uanset antallet af fremmødte 
medlemmer.  
 
Stk. 9: Alle afgørelser træffes ved 
almindeligt stemmeflertal. Ved 
vedtægtsændringer, skal der dog være 
2/3 flertal af de fremmødte.  
 
Stk. 10: Hvis beretning eller regnskab 
ikke godkendes, revideres det og 
præsenteres på den efterfølgende 
generalforsamling eller ekstraordinære 
generalforsamling, hvor det fremlægges 
og stilles til godkendelse.  
 
Stk. 11: En ekstraordinær 
generalforsamling skal afholdes, såfremt 
formanden eller et flertal af bestyrelsen 
ønsker det. Eller mindst 20 medlemmer 
indgiver skriftligt ønske om det til 
bestyrelsen. Ekstraordinær 
generalforsamling indvarsles på samme 
måde som ordinær generalforsamling.  
 
Stk. 12: Referatet af 
generalforsamlingen skal godkendes af 
dirigenten og skal senest 14 dage efter 
mødet være tilgængelig for 
medlemmerne.   
 

Stk. 9: Den til enhver tid lovligt indkaldte 
generalforsamling er beslutningsdygtig, 
uanset antallet af fremmødte 
medlemmer.  
 
Stk. 10: Alle afgørelser træffes ved 
almindeligt stemmeflertal. Ved 
vedtægtsændringer, skal der dog være 
2/3 flertal af de fremmødte.  
 
Stk. 11: Hvis beretning eller regnskab 
ikke godkendes, revideres det og 
præsenteres på den efterfølgende 
generalforsamling eller ekstraordinære 
generalforsamling, hvor det fremlægges 
og stilles til godkendelse.  
 
Stk. 12: En ekstraordinær 
generalforsamling skal afholdes, hvis 
formanden eller et flertal af bestyrelsen 
ønsker det. Eller mindst 20 medlemmer 
indgiver skriftligt ønske om det til 
bestyrelsen. Ekstraordinær 
generalforsamling indvarsles på samme 
måde som ordinær generalforsamling.  
 
Stk. 13: Referatet af 
generalforsamlingen skal godkendes af 
dirigenten og skal senest 14 dage efter 
mødet være tilgængelig for 
medlemmerne.   
 

 

 

 

 


