v/ Lise Lotte Bjerge lb@kredsmidtvest.dk

NYHEDSBREV nr. 2 2022 april
Fra Generalforsamlingen (klik her)
Tirsdag d. 8.3.2022, var der generalforsamling, der var valg til bestyrelsen og der blev
vedtaget nye vedtægter for kredsforeningen.
Bestyrelsens konstituering, kan du se på hjemmesiden
Beretning, referat, og regnskab kan ses på hjemmesiden
De nye vedtægter, kan ses på hjemmesiden, dog med det forbehold, at Landsforeningen –
Hovedbestyrelsen, skal godkende dem.
Kort om det manifest der blev sat i gang i forbindelse med valgkampen 2021
Spørgsmålet blev rejst på vores generalforsamling, TAK for det. Landsformanden oplyser at
alle kredse vil få tilsendt lister over de politikere i hver enkelt kreds, der har skrevet under,
så kan kredsbestyrelserne følge op. Desuden er Retssikkerhed tema i det blad der udkom i
marts 2022. Kredsbestyrelsen arbejder på at Landsformanden kommer i september 2022,
og giver et oplæg om retssikkerhed.
Opgavefordeling i bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig, derudover er der mange andre konkrete opgaver, som skal
varetages af bestyrelsesmedlemmerne. Kredsen dækker 6 kommuner, hvert
bestyrelsesmedlem har et særligt fokus på hver sin kommune (Herning, Holstebro, Struer,
Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande).
Bestyrelsen er desuden repræsenteret i forskellige bestyrelser, udvalg, råd og nævn, alt
sammen for at styrke arbejdet for at forbedre mulighederne for familier og enkeltpersoner
med autisme
Hvad arbejder bestyrelsen med? Vil komme på hjemmesiden i løbet af april

Kommende aktiviteter
I foråret 2022 er der to særlige aktiviteter:
Det er en tur til Haunstrup dyrepark og Naturkraft i Ringkøbing, begge arrangementer, er
særligt tilrettelagt for vores medlemmer. Der bliver sendt invitation ud, og
arrangementerne vil kunne ses på vores hjemmeside, når alle aftaler er på plads. (klik her)
I sensommeren – lørdag d.3. september har vi igen besøg af ”RIDERS by Heart”, så sæt
kryds i kalenderne her, det er endnu ikke helt afgjort hvor arrangement finder sted, det
bliver i en af vores 6 kommuner.
Samarbejdspartnere:
Klubben, som kredsen har i samarbejde med AutismeCenter Vest, er godt i gang, se mere
på hjemmesiden. Det er et tilbud til normaltbegavede med ASF + 16 år.
Hjemmesiden
Hjemmesiden, her vil der ske nogle ændringer, det er bestyrelsens mål, at vores
medlemmer fremover kan finde forskellige informationer her. Først og fremmest vores
egne aktiviteter, information om bestyrelsen, hvad arbejder vi med?
Der vil også være information fra vores 6 kommuner, aktiviteter fra samarbejdspartnere, og
andre tilbud, som vil være relevante for vores medlemmer. Nogle tilbud er specifikke på de
enkelte kommuner, andre er åben for alle.

