
Referat fra Aspergerforeningens generalforsamling 1. marts 2014-03-07 kl. 13:00 

Sted: 
Grønnegade 80, 3. sal 
8000 Århus C 
 
Dagsorden ifølge lovene: 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
2. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det forgangne år. 
3. Godkendelse af beretning. 
4. Kassereren fremlægger foreningens regnskab for det forgangne år. 
5. Godkendelse af regnskab 
6. Budget og fastsættelse af kontingent 
Kontingent besluttes ikke her pga. samarbejdsaftalen med Landsforeningen Autisme 
 
7. Indkomne forslag  
Bestyrelsen foreslår navneforandring 
 
8. Valg af formand  
Formanden er ikke på valg i år 
 
9. Valg til bestyrelse 
David Facius, Eva Marija Opresnik og Silke Rudolph er på valg og genopstiller 
Sana Wilken er på valg til en etårig periode og genopstiller 
Suppleanter: Catharina Wagner genopstiller 
Lars Helms genopstiller ikke 
Der skal vælges i alt tre suppleanter for en etårig periode 
 
10. Valg af revisor 
Jimmi Hansen genopstiller 
 
11. Eventuelt 
 
Ad 1) Heidi Thamestrup blev valgt til dirigent, Lars Helms, Ole Kledal og David Facius delte referentopgaven. 
Heidi konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der var mødt 14 stemmeberettigede.  

Ad 2) Formandens beretning 

 

Vi har pt. fire mødesteder: Aarhus, Herning, Odense og København. De har kørt nogenlunde som 

de plejer. Vi forsøger nu at starte et ny op i Aalborg. Vi holder første møde den 13. marts. Vi har 

også en hjemmeside og rådgivning, som imidlertid er svær, fordi problemerne er mange og der er så 

lidt hjælp at henvise til. Der er et kæmpebehov for rådgivning og oplysning. Langt ud over vores 

kapacitet desværre, men vi gør vores bedste. Voksenfolderen har ændret navn til Autisme hos 

voksne og er lige blevet trykt, jeg har nogle få eksemplarer med. 

 

Vores samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme fungerer stadig. De opkræver vores 

kontingent og distribuerer vores foldere og vi har ret til at benytte deres socialrådgiver. Jeg sidder i 

LAs hovedbestyrelse, men det har faktisk ikke noget med Aspergerforeningen at gøre. Jeg blev 

medlem før samarbejdsaftalen blev indgået. Jeg har nu to dage om ugen telefontid i 

Landsforeningen Autismes sekretariat og holder på den måde bedre kontakt med Landsforeningen. 

 

Landsforeningen Autismes kursusafdeling har afholdt og finansieret en vinterkonference i år. Felix 

stod for udvælgelsen af oplægsholdere. Prisen for deltagelse var sat meget lavt, da de færreste 

kommuner bevilger kurser til os.  Vi er stadig målgruppe på Den nationale Autismekonference i 

Odense, og der er et mindre antal fripladser, til dem som kommunerne ikke vil bevilge konferencen.  



 

Medlemstallet er atter begyndt at stige. Selv om mange af os er økonomiske rodehoveder, som har 

svært ved at finde ud af at betale kontingent og derfor tit bliver udmeldt. Få kontingentbetalingen 

sat på PBS, så kører det automatisk.  

 

Den økonomiske krise og politikernes fantasiløse håndtering er ikke blevet bedre i år, tværtimod. 

Det er ren farvelfærd mange steder. 

 

Jeg ridsede nogle problempunkter op, men de er ikke kommet meget længere i år. 

 

1) Vi har pt. hverken mandskab eller økonomi til at brede netværksgrupperne ud over hele landet. 

Vi savner en mand i LAs sekretariat til at koordinere vores aktiviteter. Til det formål har LA søgt 

midler til en sådan person. Vi har heller ikke rigtigt fat i de unge og jeg tvivler på at det er en 

opgave vi kan løse selv, selv om vi måske selv kan være en del af løsningen. 

De midler har vi ikke fået bevilget, så vi må fortsætte med at søge. 

 

2) De nye diagnosekriterier vil også gøre det svært for os. Det bliver ikke let at finde et lige så 

fængende navn som Aspergerforeningen. 

Allerede nu kan mange ikke finde ud af at melde sig ind fordi deres diagnose har et andet navn. 

GUA, GUU, infantil autisme mm. Det afhænger meget af hvilken del af landet man bor i om man 

bliver prakket den ene eller den anden diagnose på for nogenlunde det samme. 

Det mener jeg sammen med bestyrelsen at have fundet et midlertidigt bud på: Vi foreslår at 

foreningens navn ændres til Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne.  

 

3) Vi har brug for flere midler, og kontingentet kan kun dække en begrænset del af de aktiviteter 

bestyrelsen mener, der er brug for. Så vi vil fortsætte med at søge puljepenge og EU midler og hvad 

vi ellers kan søge. Og indtil vi får sådanne tilskud, vil vi gøre det bedste vi kan. 

 

Ad3) Beretningen blev godkendt ved akklamation uden debat. 

Ad4) Aage Sinkbæk fremlagde regnskabet for 2013. 

Ad5) Regnskabet blev godkendt enstemmigt uden debat. 

Ad6) Budgettet blev godkendt enstemmigt uden debat. Der blev ikke fastsat kontingent, da dette 

pga. samarbejdsaftalen med Landsforeningen Autisme bliver fastsat på LAs 

repræsentantskabsmøde. 

Ad7) Det foreslåede ny navn blev vedtaget uden stemmer imod, 3 var blanke. Foreningen hedder 

herefter: Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne. 

 

Debatten omkring navneforandringen gik på, at foreningens navn skal kunne imødekomme de nye 

diagnosekriterier uden at udelukke nogle fra målgruppen. Foreningens navn er desuden godt 

brandet, så derfor foreslog bestyrelsen at beholde ”Aspergerforeningen” i navneforandringen. Vi vil 

gerne kunne favne hele spektret, og vi er klar over, at vi på nuværende tidspunkt går glip af 

medlemmer med bla. diagnoserne GUA, GUU, AA og IA. 

Silke Rudolph påpegede, at det er vigtigt at vi skifter navn, da omverdenen med tiden vil udfase 

begrebet Aspergers Syndrom.  

Vibe Grevsen fortalte, at LGBT Danmark har skiftet navn flere gange i løbet af 3 år, netop pga at 

deres målgruppe er blevet bredere og, at der er sket flere forandringer både internt og politisk. Deres 

erfaringer med navneskifte i forhold til deres målgruppe har været gode. Det eneste hun synes, at vi 

skal overveje er omkostningerne mht. nye foldere, hjemmeside osv.  



Heidi Thamestrup var enig, og fortalte om Landsforeningen for Autismes erfaringer der ligeledes 

var positive. Hun syntes også, at vi skulle have de økonomiske omkostninger omkring navneskiftet 

in mente.   

Felix Peter Munch påpegede at det nye navn ved første øjekast kunne give det indtryk, at vi var i 

opposition til LA, men ved nærmere læsning bliver man klar over at det ikke er tilfældet da der er 

tilføjet ”for voksne”. Det er måske lidt grammatisk kluntet? 

Generalforsamlingen overvejede dette, men fandt ikke på nuværende tidspunkt en bedre løsning.  

 Der blev afholdt afstemning, og det nye navn blev vedtaget. 

 

Ad8) Da formanden ikke var på valg i år blev punktet sprunget over. 

Ad9) David Facius, Eva Marija Opresnik og Silke Rudolph blev valgt for en toårig periode. 

Sana Wilken blev genvalgt for en etårig periode. 

Catharina Wagner blev genvalgt som suppleant. Da der ikke var flere kandidater, blev der kun valgt 

en suppleant. 

Ad10) Jimmi Hansen blev genvalgt til revisor. 

Mette Karlsen blev genvalgt til revisorsuppleant. 

Ad10) Eventuelt. 

 

En enkelt deltager var utilfreds med, at han var blevet navngivet i budgettet, og den måde hans sag 

var blevet håndteret på under gennemgangen af budgettet. Han syntes ikke, at han burde være 

blevet nævnt. Han er ked af at blive kørt ind i budgettet, og blive nævnt med navn. Formanden 

forsikrer, at det er en stor misforståelse og kun nævnte punktet, da han forsøgte at forklare 

regnskabet for 2013. Revisoren forklarer at punktet er indsat, netop for at forklare balanceringen af 

budgettet, men at hans navn ikke står nævnt. 

Det er lærepenge, og vi ved nu, at medmindre man har talt med pågældende inden, skal ingen 

personer nævnes under gennemgangen af budgettet på generalforsamlingen. 

  

Generalforsamlingen afsluttes.  

 

 
 

 


