
Referat Generalforsamling Kreds MidtVest 
d.15. marts 2017, kl. 19.30 -21.00 
 

Formand Søren Dalgaard byder velkommen til 15 tilstedeværende. 

Referent: Henriette Refstrup 

1. Valg af dirigent.  

Lise Lotte Bjerge valgt enstemmigt. 
Takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen ifølge vedtægterne er rettidigt indkaldt, da 
indkaldelsen er udsendt per mail d. 21. februar 2017 og været i LA bladet. 
Gennemgang af dagsorden, hvor der ikke var kommentarer eller indkomne forslag. 

2. Formandens beretning. 

Formand Søren Dalgaard får ordet.  
Beretningen vedhæftet. 

Bemærkninger: 

 Det er en skam, at man ikke kan favne forskelligheden på landsplan i LA, da vi er forskellige og der skal 
forskellige tilbud til alt efter landsdel og diagnose. 

Ros til LA og KMV for deres Undersøgelser, som giver gennemsigtighed og mulighed for evidens i forhold til 
kommune og stat. 

Er der møder med Ikast Brande kommune og kender man til special tilbud i Ikast Brande, der vil blive 
startet 2 autismeklasser på Bording skole. Tror at tilbuddet bliver godt, da ekspertisen er tilstede, der er ros 
til stedet allerede nu, da man gør det godt. 

Autismekonsulent aftale med Herning Kommune er opsagt fra Ikast-Brande Kommune pr. 1/5 Hvor får Ikast 
Brande så ekspertisen fra?? 

Vejlederordning i Ikast Brande kommune - Inge Dinis har sagt, at KMV har godkendt opsigelsen af 
Autismekonsulent aftalen med Herning Kommune, hvilket KMV ikke har, vi støtter til gengæld at de vil have 
deres egen Autismekonsulent i kommunen, så der er sket en fejltolkning. 

Pædagoger fra Skovbjergparken skal vejlede forældre i hjemmene, PPR sidder på skoleområdet og skal 
bevillige tilbud og det giver ikke helhed omkring barn og familie. 

 

Kurser til forældre med ny diagnosticerede efterspørges, det noteres som ønske hos medlemmerne. 



Der spørges til netværk og netværksgrupper, her henvises til hjemmesiden, hvor man kan melde sig til og 
der vil blive fulgt op på antal, og derfra vil der blive lavet en aften med netværksgruppe dannelser. 

 

Hinnerup kollegiet har nogle erfaringer med den 3. alder, der henvises til, at det kunne være en 
samarbejdspartner i forhold undersøgelser og fokus på ældre med autisme, den 3. alder og tilbud på 
området. 

Beretning enstemmigt vedtaget. 

 

3. Aflæggelse af regnskab ved Kassereren. 

Kasser Kathe Johansen laver en gennemgang af regnskab og giver forklaringer på forskellige poster, som 
har markant anderledes end sidste år. 

§18 midler er vokset, da ansøger har knækker koden for formulering og systematisk søgning. 

Mindre udgifter til møder, da mødefrekvensen var høj i tiden op til WAO 2016 som blev afholdt i januar. 

Regnskabet vedhæftet. 

Regnskabet enstemmigt godkendt 

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

Ingen forslag 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Indkomne forslag til generalforsamlingen skulle være formanden i hænde senest den 10. marts på 

mail: sd@autismecentervest.dk 

Ingen forslag indkommet 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

a) På valg 

 Søren Dalgaard (modtager genvalg) 



 Jane Jensen (modtager genvalg) 

 Lise Lotte Bjerge (modtager genvalg) 

Carl-Martin Middelhede (modtager ikke genvalg) 

Kandidater på mødet: Trine Nissen (trine.nissen@gmail.com) tlf.: 61117513 

Alle blev enstemmigt valgt og ifølge vedtægterne gælder valget for 2 år, og genvalg kan finde sted. 

b) Suppleanter.  

Kandidat til Suppleant: Michael Liisberg Jensen (liisberg68@hotmail.com) tlf.: 40466890 

                                         Carl Martin Middelhede 

1. Suppleant: Carl Martin Middelhede 

2. Suppleant: Michael Jensen  

Blev begge valg enstemmigt 

 

7. Valg af tre repræsentanter til Repræsentantskabet, samt en suppleant.  

De tilstedeværende ved generalforsamlingen giver bestyrelsen i kreds MidtVest tilladelse til efter 
konstituering, at vælge de 3 repræsentanter og en suppleant til Repræsentantskabet. 

 

8. Valg af revisor og revisor suppleant. 

Følgende har takket ja til værget 

Revisor: Michael Nielsen 

Revisorsuppleant: Inger Christiansen 

Generalforsamlingen godkender de opstillede. 

 

9. Eventuelt. 

Vil gerne være behjælpelige i kredsen med forskelligt, og her oprettes en liste med navne. 
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