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Til:  

Medlemmerne af Landsforeningen Autisme Kreds MidtVest. 

Invitation til Kredsgeneralforsamling 2021 

Lagt på hjemmesiden d.28.4 – mail til alle medlemmer d.2.5.2021 

Nu da vi igen må samles op til 50 personer indendørs, er det muligt at afholde vores generalforsamling. 

Det sker: 

 

Torsdag d.27.5.2021  kl. 19.00 – 21.30 

Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108, Snejbjerg 7400 Herning 

 

Program for aftenen: 

19.00 Velkomst V/ konstitueret formand Lise Lotte Bjerge og præsentation af den 

nuværende bestyrelse 

 

19.15 – 20.45 Generalforsamling 

 

20.45 – 21.30 Kaffe/te kage 
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REFERAT (llb) 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Jens Chr. Sandfeld er valgt 

 

2. Formanden aflægger beretning -  i år er det ved afgået formand Søren Dalgaard 

Søren fremlagde beretning, med et tilbageblik over tiden fra 1995, hvad er der sket i forhold til Autisme, viden, 

diagnoser-spektrum, tilbud, mangel på tilbud, samarbejde med kommuner, vores indsats for forældre og 

pårørende til personer med ASF-personer. 

Udfordringer:  at ”tale” med en stemme i forhold til at hjælpe autister, og samle viden. (der er mange FB-

grupper og andre fora hvor flere forsøger at påberåbe sig talsretten). 

Kredsen kommer selv til at lave mange flere tilbud, fordi kommunerne søger ”frivillige” til at løse 

velfærdsopgaver. 

 

Beretningen er godkendt 

 

3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab v/ Jens Chr. Sandfeld 

Regnskab gennemgået. 

Nye poster er: Klubben  

Andet: Huslejen bliver fra 2020 forudbetalt. 

 

Regnskabet er godkendt 

 3. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen 

2021 – der er ingen forslag 

4. Behandling af indkomne forslag                                                                                                                                            

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 20.5 på mail: 

lb@kredsmidtvest.dk 

Der er indkommet 3 forslag fra Trine Worm. Alle tre forslag er indkommet rettidig, men da de alle omhandler 

vedtægtsændringer, og bestyrelsen ikke bakker op om disse vedtægtsændringer, indstilles det forslagene indgår 

i kredsens fremtidige arbejde. Det forventes at kredsen på den næste generalforsamling, vil fremlægge et nyt 

sæt vedtægter, som afspejler de nye vedtægter fra Landsforeningen. 

Forslagene er vedhæftet referatet. (se sidst) 
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig 

selv efter generalforsamlingen 

På valg er i år: 

Søren Dalgaard genvalgt 

Lise Lotte Bjerge genvalg 

Eddie Sørensen  

Hanne Vendelbo er indtrådt i bestyrelsen i bestyrelsen, denne post er på valg, Hanne genopstiller ikke til bestyrelsen. 

2. Suppleanter 

1. Dorthe Middelhede på valg for 1 år. Modtager ikke genvalg 

2. Hanne Vendelbo opstiller som suppleant.  

Valgt er Hanne Vendelbo som 1. suppleant 

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at opsøge en anden suppleant. 

 

6. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant.  

Bestyrelsen bemyndiges til at udpege 3 medlemmer til repræsentantskabet 

 

7. Valg af revisor  

På valg er: Michael Nielsen 

Revisor suppleant: 

På valg er: Henriette Nielsen 

 

8. Eventuelt  

Tak til Søren, for foreningens-arbejde siden 1995 

Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten. 

 

 

Dirigent: Jens Chr. Sandfeld  d. 27.5.2021 
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Bilag: forslag til bestyrelsen indsendt af  Trine Worm modtaget d, 16.5.2021 

Forslag til Landsforeningen Autisme Kreds MidtVests Generalforsamling 27. maj 2021 

Ændringsforslag til dagsordentekst punkt 6: Valg af tre medlemmer til 
repræsentantskabet + 1 suppleant. 
Der er øget fokus i Landsforeningen Autisme på at styrke medlemsinddragelse i 
Landsforeningen Autisme. Derfor foreslår jeg at teksten ændres til: 
Punkt 6 Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet, hvoraf den ene besættes af et 
medlem der ikke er valgt til bestyrelsen, hvis der er opstillede + 1 suppleant. 

Vedtægtsændringsforslag til §7 Bestyrelsen. 
Der har længe været en debat blandt medlemmerne i Landsforeningen Autisme, hvor der 
blandt de voksne med autisme er et stærkt ønske om selv at blive bedre repræsenteret i 
foreningen også i Kredsbestyrelserne og bidrage i foreningsdemokratiet. 
Ligeledes er der fra LA’s side igangsat workshop omkring frivillighed, hvor det også 
debatteres hvorledes mennesker med autisme får deres egen stemme. 
Derfor stiller jeg følgende vedtægtsændring til §7 som i dag lyder: 
§ 7 Bestyrelsen 
Til bestyrelsen kan vælges forældre og pårørende. Bestyrelsen består af mindst 3 
medlemmer samt minimum 2 suppleanter. Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer hele 
autisme- spektret. 
til: 
§ 7 Bestyrelsen 
Til bestyrelsen kan vælges voksne mennesker med autisme, forældre og pårørende. 
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer samt minimum 2 suppleanter. Det tilstræbes, at 
bestyrelsen repræsenterer hele autismespektret. 
Forslag indsendt af medlem Trine Worm Nissen side 1 af 2 

Forslag til Landsforeningen Autisme Kreds MidtVests Generalforsamling 27. maj 2021 

Forslag til ny vedtægt - Valg til tillidsposter uden for bestyrelsen og 
fratagelse af disse. 
En fratagelse af en tillidspost kan have vidtrækkende konsekvenser for de tillidshverv 
medlemmerne eller andre valgte tillidspersoner kan have som repræsentant for KMV. Derfor 
stilles dette forslag til en vedtægtsændring, så der kommer en paragraf, der tager højde for 
og giver medlemmer og tillidsvalgte en mulighed for at få prøvet deres fratagelse af 
tillidsposter, hvis dette ønskes af det pågældende medlem eller tidligere valgte tillidsperson. 
Det øger medlemsindflydelsen og transparensen i bestyrelsens beslutninger. 
§ .. Valg og indstilling til tillidsposter uden for bestyrelsen og fratagelse af disse. 
Valg af medlemmer og tillidspersoner offentliggøres i bestyrelsesreferat ved beslutning. 
Bestyrelsen kan ved vurdering fratage et medlem dennes tillidspost ved simpelt flertal, hvis 
det vurderes at det pågældende medlem modarbejder foreningens formål i en sådan grad at 
der ikke kan opnås det nødvendige samarbejde. Fratagelse skal som minimum varsles 
skriftligt. 
Samtidig har det medlem eller tidligere tillidsvalgte, der bliver frataget en tillidspost ret til 
at få sin fratagelse drøftet på den næste generalforsamling. Generalforsamlingen tager 
stilling til om fratagelsen af tillidsposten er berettiget eller ej. Ved fratagelse af et 
tillidshverv skal denne vedtægt fremstå i den skriftlige varsel. 
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Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan medlemmet eller den 
tidligere tillidsvalgte få sin tillidspost tilbage, hvis denne ønsker det. 

Forslag til ny vedtægt - Eksklusion af bestyrelsesmedlemmer og 
medlemmer. 
Med inspiration i Center for Socialt Frivilligt Arbejde foreslår jeg at KMV’s bestyrelse arbejder 
på at enten de selv, eller foreslår at Landsforeningen Autismes lukkede arbejdsgruppe - 
Vedtægtsudvalg - at formulere en vedtægt, der handler om, hvordan man vil håndtere 
eksklusion af medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, for at sikre transparens og 
gennemsigtighed i kredsbestyrelsernes beslutninger. 
Tekst til inspiration: 
https://frivillighed.dk/guides/saadan-haandterer-i-eksklusion-af-medlemmer-i-foreninger 
Forslag indsendt af medlem Trine Worm Nissen side 2 af 2 


