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Indledning 

Året 2021 blev ligesom 2020 et corona-ramt år, for os betød det at vi først fik afviklet den ordinære 

generalforsamling sidst i maj (27.5.2021), efter en veloverstået generalforsamling, konstituerede bestyrelsen 

sig, med mig som formand, Jens Chr. som kasserer, og Søren som næstformand. Jeg håber naturligvis at den 

nye bestyrelse, lever op til medlemmernes forventning, Ihvertefald er det min intention at vi som 

kredsforening, favner alle medlemmer. Hele kredsbestyrelsen, har bidraget med frivillig arbejdskraft, 

således at de mange forskellige opgaver har kunnet blive løst. 

 

Hvis jeg ved gennemgangen af beretningen, bruger en forkortelse som I ikke kender, så sig til, så bruger vi 

tavlen til hjælp. (Her vil dirigenten hjælpe) 

 

Aktiviteter i året der er gået. 

Først og fremmest er der naturligvis bestyrelsesmøderne, i 2021 er flere holdt via ZOOM, der kan være 

fordele ved at arbejde via ZOOM, men jeg vil langt foretrække at vi mødes fysisk, det giver mere synergi og 

ide-udvikling, fordelen ved ZOOM kan være mindre transport og en mere konsekvente gennemgang af 

dagsordenpunkterne, men……………… 

Vi har i foråret 2021 haft nogle meget vellykkeede foredrag som blev afviklet via Teams eller ZOOM, Lise 

vores web/it-specialist har været en STOR hjælp (TAK for det), og det er mit indtryk at det kan være en god 

måde at nå mange medlemmer på. 

Det helt store var Tempel Grandin d.8.6 det er Sørens store netværk, der gjorde dette muligt, og helt 

fantastik at teknologien, gør det muligt at få sådan en kapacitet indenfor autismeområdet til at give oplæg, 

og godt for vores medlemmer at vi kunne give dette tilbud. 

Sensommerens store arrangement var ”Riders With Heart” – der var mange glade børn der fik kørerture, og 

afslutningen på dagen med tryllekunstneren var bare så god en oplevelse. 

Samme dag havde kredsbestyrelsen en lille reception, hvor vi sagde TAK til Søren for de mange år, han har 

stået i spidsen for Kreds MidtVest. 

Vi har også haft Lars Rasmussen på besøg, det blev en fantastisk aften, hvor Lars fortalte om hvordan hans 

liv blev mere ”ordnet” da han fik en autisme-diagnose og fik indsigt i hvad der havde ”trikket” ham, 

Foredraget blev holdt på Rådhuset i Herning, Handicap og Psykiatri var samarbejdspartner for dette 

foredrag. 

I 2021 var der kommunevalg, her i kredsen fik vi midler fra DH-landsorganisation til at afholde valgmøder, 

desværre fik vi kun gennemført valgmøder i 3 kommuner, men vi har fået lov til at beholde pengene og 

afvikle ”Efter valget møder” i de tre resterende kommuner (Struer, Lemvig og RKSK) 

Sommer-camp som blev afholdt i juli for 1. gang, arbejder vi på at få gjort til et fast tilbud, vi var så heldige 

at vi fik en flot donation fra Fonden af 1864, det var en stor hjælp at få sådan en økonomisk håndsrækning. 

Klubben, som er et ungdomstilbud, kredsen tilbyder i samarbejde med Autismecenter Vest, har også været 

Corona ramt, men der har været nogle mødeaftener, målgruppen er unge på +18 år normal begavet på ASF-

spektret. 

Netværksgrupperne, som hvert år, startes op omkring oktober måned, kører også, Lise og Inger er med den 

første aften, herfra kører grupperne selv, det er bestyrelsens indtryk at mange har stor glæde af at deltage i 

netværksgrupperne, jeg håber at I får erfaringsudvekslet og i hver jeres gruppe, møde ligesindede, som I kan 

sparre med. Der har været et ønske om en netværksgruppe for +18 med ASF-diagnose, der har været 

inviteret, via hjemmesiden, desværre var opbakningen ikke stor nok, til at vi har kunnet etablere en 

netværksgruppe, men måske senere. 
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Økonomi 

Jens Chr. vil senere på dagsordenen gennemgå regnskabet, men overordnet set har vi en god økonomi i 

kredsen, vi søger §18-midler i alle kommuner, og får som regel, det vi søger om. Fokus på ansøgningerne 

for 2022, er at samle penge så vi igen kan afvikle sommer-camp, bestyrelsen vil søge fonde og Region Midt 

om midler, så vi sikre driften 3-4 år fremover, når campen er blevet tradition, håber vi på fast finansiering, 

og måske en mindre brugerbetaling. 

 

 

Medlemmerne 

Kredsen har de sidste år haft en pæn medlemsfremgang, vi er nu omkring 700 medlemmer, det betyder også 

at vores tilskud fra landsforeningen er steget. 

Man kan naturligvis fundere over hvorfor der er fremgang? 

Er der flere autister? 

Er der flere familier der får brug for hjælp? 

Er kredsen blevet mere kendt og er vores tilbud de rigtige? 

Hvem ved, men måske nogen i aften vil kommr ind med nogle bud. 

I forhold til arrangementer, så er alle i bestyrelsen interesserede i at hører hvis nogen har ideer eller ønsker 

til fremtidige aktiviteter, kommer der ideer, så vil vi naturligvis forsøge at få dem realiseret. 

 

 

Samarbejdspartnere 

Vi forøger at holde fast i at mødes med hver kommune min. en gang om året, men det har været vanskeligt 

de sidste par år (Corona), der er også en del organisationsændringer, så det kan være lidt af et 

detektivarbejde at finde de personer vi gerne vil holde møde med. Formålet med ”kommunemøderne” er at 

vi på baggrund af vores viden om ASF, kan fortælle forvaltningerne hvad der sker lige nu, og måske også 

hvad vi hører fra medlemmerne, vi prøver også at lave dagsordenen, således at kommuner, kan fortælle os, 

hvad de arbejder med. 

Jeg vil her nævne at vi forsøger at få etableret en ”Autisme-skole” i samarbejde med Herning Kommune, 

modellen kunne være ”Diabetes-skolen” – det er i støbesken, så jeg håber vi kan fortælle noget mere konkret 

næste år. 

Bestyrelsen forsøger at hvert bestyrelsesmedlem, har en kommune, man skal særligt holde sig opdateret om, 

det betyder at alle bestyrelsesmedlemmer har ”hjemmearbejde”. 

 

AV – Autismecenter Vest, det er huset her, det er på alle måder en fordel, for vores kredsarbejde og vores 

tilbud til medlemmerne at vi holder til her, de fleste aftener, har AV lukket, så kan vi benytte lokalerne. Der 

vil komme en opslagstavle op, som vil blive brugt til medlemsinformation, således at alle der kommer her i 

huset har mulighed for at se hvad der sker i kredsen. 
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DH – Danske Handicaporganisationer – alle kommuner har en bestyrelse for DH, i de fleste kommuner er 

det DH der udpeget til de lokale handicapråd, kredsen har repræsentanter ved DH i Herning, Holstebro, 

Struer, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, skulle der være en fra Lemvig der er interesseret, så sig endelig til. 

For at hjælpe med arbejdet i DH mødes bestyrelsen 2 gange om året med de 5 repræsentanter, her tale vi om 

hvad der rører sig på handicapområdet i hver enkelt kommune, og hvad det betyder for vores medlemmer, 

vores erfaring er at den tid der bruges på disse møder er godt givet ud, det giver bestyrelsen en indsigt i hvad 

der er i gang i kommunerne. 

 

Andre kredse 

For at styrke vores fælles mål, og at forbedre forholdene for personer med ASF, familier med 

børn/unge/Voksen/ældre med ASF, styrke viden om ASF er det vigtigt at vi samarbejder med vores 

nabokredse. Det har ikke tidligere været kulturen i Landsforeningen, men det ser ud til nu at der sker noget, 

det er en udvikling jeg er glad for, jeg tror på at vi kan hjælpe hinanden og ved at samarbejde, kan vi måske 

får mere for pengene. 

 

 

Hjemmeside og sociale medier 

Kredsen har en hjemmeside og en FB-siden bruges til information fra kredsen til medlemmerne, dette 

suppleres af opslag på FB, kredsen ønsker IKKE at FB er et debatforum. Det vil der være for meget arbejde 

ved, for nogen vil helt sikkert forvente svar på et indlæg, det er ikke en opgave kredsbestyrelsen magter, de 

fleste af os går på arbejde, og foreningsarbejdet er frivillig interessebaseret. 

Lise vores web-master passer hjemmesiden, hun lægger det op som bestyrelsen sender. 

Der sendes jævnligt en hilsen ud til alle medlemmer, hvis I tænker at I ikke har fået noget, så kontakt 

Landsforeningen, måske skal jeres mailadresse opdateres. 

Når der skal sendes noget ud, trækkes der mailadresser fra medlemssystemet, så hvis der er fejl, så kommer 

mailen ikke frem. 

Jeg vil også her komme med en opfordring, vi kan altid bruge frivillige, til forskellige konkret opgaver: 

Bage en (eller flere) kager, tage en opvask /anrette mad når vi har tema-møder /undervisning, tage billeder 

til hjemmesiden m.m. kontakt Inger gerne via mail, så opretter vi en ”Frivillig-bank” 

 

 

Landsforeningen 

I oktober var der ordinær repræsentantskabs møde, desværre blev vi ikke færdig indenfor den afsatte tid, 

derfor blev der afsat en lørdag, hvor vi mødtes via team, det var heller ikke nok, så der måtte endnu en aften 

til (på Teams), så blev vi færdige…………. 

Kathe Johansen har nu været Landsformand i godt et år, det har været et turbulent år, hvor der skulle styr på 

økonomien, organisationen og medarbejderne, jeg vil her udtrykke min respekt for det arbejde der bliver 

gjort fra sekretariatet, HB og Landsformanden, der ligger mange timer arbejde i at få reorganiseret vores 

landsforening, Kathe, har lagt en stor indsats i det politiske arbejde på Christiansborg, i forskellige styrelser, 

høringer og handicappolitiske områder. Senest er hun kommet med i ”Det Centrale Handicapråd”, opgaven 

er hele tiden at fortælle /forklare/ komme med eksempler osv. på hvad der er vigtigt for ASF og hvilke 

konsekvenser de forskellige beslutninger kan have, TAK til Kathe, og hele staben på sekretariatet. 

Kathe har indført kredsformandsmøder, de afholdes en gang om måneden via Teams, det er et af de tiltag, 

som jeg ser som en styrkelse af  hele organisationen, her kan vi som kredse erfaringsudveksle og høre hvad 

der sker i de andre kredse, og hvilke tiltag der sker fra forvaltningerne (Måske kan vi se mønstre??) 
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Fremtiden /Organsiationen (kredsen) 

Dette er min første beretning, og jer der var med sidste år ved at en af de opgaver der kom til den nye 

bestyrelse var revidering af vores vedtægter, planen var at når Landsforeningens var på plads kunne vi 

arbejde med vores. Landsforeningens renskrevne opdaterede vedtægter kom d.18.1.2022, det er bestyrelsen 

vurdering at det er for kort varsel til at lave et gennemarbejdet nyt sæt vedtægter for vores kredsforening. 

Derfor vil der senere på dagsordenen ”kun” være nogle mindre tilrettelser, så må vi i det kommende år 

arbejde på en gennemgribende gennemgang og sproglig justering. Det er planen at Landsforeningen vil 

komme med et forslag til standardvedtægter, som vi KAN bruge. 

Vi skal favne alle typer af medlemmer, og vores aktiviteter skal dække alle ønsker, det er det vi i bestyrelsen 

vil arbejde på. 

 

Jeg har tænkt meget på hvordan vi skulle afvikle denne generalforsamling, vi NT har en bestemt forestilling 

om hvordan det skal gøres, ligesom vi har om hvordan vores aktiviteter skal afvikles. Kredsforeningsarbejde 

er meget organisatorisk og struktureret, hvilket er nødvendigt, da vi ofte også skal være ansvarlige for 

økonomien, vi har i vores kreds omkring 700 medlemmer, som alle har krav på at vi arbejder for alle, derfor 

skal vores arbejde i bestyrelsen, være ud fra ”et helikopter-perspektiv” med blik for helheden, og med 

aktiviteter der dækker flest muligt. 

 

Mine ønsker som formand for kredsen fremover er at vi får etableret sommer-campen, som et fast tilbud, at 

vi igennem vores aktiviteter giver mest mulig viden om autisme til alle typer af medlemmer, at vi har nogle 

aktiviteter der er så autismevenlige som muligt, så alle typer af medlemmer føler sig ”set – hørt-mødt- og 

forstået”, at vi fortsat vil være kendt for at have et højt fagligt niveau i vores foredrag og undervisning, at vi 

får flere aktiviteter ud i alle dele af kredsen, at vi sammen med en kultur-institution i hver kommune får lave 

en ”autisme-guide” (en ide fra Fyn), at vi får viden og erfaring med autisme igennem hele livet, at vi får 

etableret en fantastisk ”Autisme-skole” sammen med Herning Kommune, og gerne får det udrullet i alle 

kommuner, eller får skabt mulighed for at alle kommuner kan være med i Herning´s skole. 

Det er mange ønsker og det forpligtiger jeg håber naturligvis at bestyrelsen vil være med, og I som 

medlemmer får gavn af bestyrelsens arbejde, 

 

 

Afslutning 

Jeg vil nu slutte bestyrelsens beretning, med en tak til alle vores samarbejdskommuner, vores øvrige 

samarbejdspartner, vores frivillige hjælpere (som ikke sidder i bestyrelsen), tak til bestyrelsen for deres store 

arbejdsindsats. 

Hermed vil jeg overlade beretningen til debat, den skal godkendes, og måske er der spørgsmål og input 

 

TAK 
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