
Formandsberetning 2021 Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn 

Det har på mange måder været et anderledes år.  

Mette Frederiksen afholdt pressemøde samme aften, som vi afholdt vores sidste generalforsamling; landet 

blev lukket ned, Covid-19 satte en pludselig stopper for alle vores arrangementer, og telefonerne blev 

pludselig stille, meget stille.  Aldrig har vi fået så få henvendelser fra frustrerede medlemmer; der var 

pludselig ikke samme behov for bisidderhjælp, da der ingen møder var, og der var ingen nyudredte mv.  

Mange familier med autisme inde på livet talte ligefrem om en tiltrængt pause. Fra den ene dag til den 

anden var deres barn ikke anderledes, fordi han/hun ikke kom i skole. Der var ingen skoleledere, der truede 

med indberetninger pga. fravær, der var ingen indkaldelser til møder på jobcenter, kommunen mv. 

Vi var nok mange, der var lidt naive og tænkte, at det hele kun var for en kortere periode. Men den ene 

måned tog den anden, og her snart halvandet år efter præger Covid-19 fortsat vores liv. Selvom vi kan og 

må mere, så er der fortsat restriktioner, og hvad der startede som en tiltrængt pause for mange, er i 

mellemtiden blevet en stor belastning i hverdagen. Mange børn, unge og voksne har været angste for det 

her Corona. Ting, man plejede at kunne, kunne man pludselig ikke mere. Savnet af bedsteforældre mv. 

voksede, og vi har alle oplevet savn af den hverdag, vi kendte før Coronaen ramte. 

 

Det er nok heller ikke gået ubemærket hen, at der har været uro i vores Landsforening.  

Heidi Thamestrup, som har været vores landsformand igennem én årrække, blev udfordret på sin 

formandspost til repræsentantskabsmødet i oktober 2020. 

Der har altid været valg til formandsposten hvert andet år, i lige år. Men det er første gang i foreningens 

historie, at der har været en modkandidat til den siddende formand, og det kom som en stor overraskelse 

for mange medlemmer af foreningen, kredsbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter. Overraskelsen blev 

endnu større, da modkandidaten, Kathe Johansen, fik et flertal af stemmerne på repræsentantskabsmødet. 

Foreningen har efterfølgende været igennem en turbulent tid med ekstra repræsentantskabsmøde, 

udskiftning af medarbejdere og en ny hovedbestyrelse. Økonomien har desuden lidt skade af de mange 

aflysninger, som Covid-19 har været skyld i, dobbelt lønninger i overgangsperioden mv. 

At Heidi Thamestrup ikke længere er en del af foreningen har skabt et tomrum for mange medlemmer, 

mange kender Heidi fra pressen, de sociale medier, kurser og ferier mv. Der skal ikke herske nogen tvivl om, 

at Heidi var en tydelig og populær formand for Landsforeningen Autisme. 

Der er et ordsprog, der hedder, at når der er en dør, der lukkes, så åbner en ny dør, og jeg oplever helt 

klart, at Landsforeningen med Kathe som formand har åbnet en ny dør, og jeg oplever, at foreningen 

udvikler sig i positiv retning. Der er lavet arbejdsplan for hovedbestyrelsens arbejde, et rekordhøjt antal 

beslutninger er ført ud i livet, retningslinjer og arbejdsgange er beskrevet, arbejdsgrupper etableret, der 

arbejdes på mere nutidige vedtægter og meget andet.  

Hovedbestyrelsen, som består af frivillige ligesom os i kredsbestyrelserne, har lavet et kæmpe arbejde bag 

linjerne, som vil komme foreningen til gode i mange år frem, og som vil gøre, at et fremtidigt arbejde og 

ledelsesskift kan gøres nemmere. 

 

Mange af de fine målsætninger, vi havde for kredsens arbejde, har lidt under Covid-19, men det betyder 

ikke, at vi ingenting har lavet. 

Vi har haft en del bisidninger, både voksne med autisme og forældre har haft brug for vores hjælp. Vi er så 

heldige at kunne sende to personer til på bisidderkursus i august, og vi vil dermed være oppe på fire 

bisiddere på Fyn, hvilket er tiltrængt, da efterspørgslen er stigende, og det er som frivillig svært at 

imødekomme den stigende efterspørgsel. 

 



Vi modtager tiltagende antal henvendelser fra nyudredte voksne med autisme, som mangler 

vejledning/rådgivning, og vi taler derfor i bestyrelsen om snarest at lave et kursusforløb for voksne med 

autisme. 

Vi har siden sidste generalforsamling fået den første behandlingsskole på Fyn, noget der helt sikkert skyldes 

det fokus, vi satte på behovet sammen med vores DH-repræsentant Susanne Green fra Faaborg-Midtfyn 

Kommune. Vi håber, at flere behandlingsskoler kommer til. 

Der er lavet et enkelt høringssvar i samarbejde med et af vores medlemmer og vi oplever et stigende antal 

henvendelser fra kommuner, som ønsker vejledning. 

 

Medlemstallet er fortsat stigende. I 2020 øgede vi medlemstallet med 31 medlemmer, og i 2021 har vi øget 

medlemstallet med 44 indtil d.d.  

 

Sommerhuset har i år fået en tiltrængt hånd. Der er skiftet gulvtæpper på de sidste værelser, der er 

kommet nye lamper i hele huset, der er skiftet døre, en dobbeltseng er skiftet, og vi fik af Energi Fyn 

bevilget en ny varmepumpe, som vi har fået installeret i huset.  

Til september får huset ordnet facader og vil blive malet udvendigt, og vinduespartiet mod terrassen vil 

blive udskiftet. 

Der er stor efterspørgsel på leje af sommerhuset, og sidste år havde vi et uventet overskud på ca. 35.000,-, 

som har muliggjort de indvendige forbedringer. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at sommerhuset ikke 

skal sælges, da det, som det ser ud nu, kan hvile i sig selv rent økonomisk. 

 

Arrangementer har der ikke været mange af, men: 

- Vi har afholdt to cafemøde fysisk 

- Vi har afholdt to online cafemøder 

- Vi har afholdt tre webinarer i samarbejde med Autismeinstituttet og 

- Været med i planlægningen af syv webinarer på tværs af kredsene op til autismeugen 

 

Vi ser alle frem til det næste års arrangementer, hvor vi håber at kunne mødes fysisk, afholde 

autismemesse mv.  

 

I det fremtidige arbejde vil vi fokusere på endnu mere synlighed overfor både vores medlemmer, vores 

samarbejdspartnere, kommuner mv. 

Jeg håber, at vi kan få aktiveret flere frivillige i foreningen i takt med, at vi bliver mere synlige; vi er 

desværre begrænset på nuværende tidspunkt, da vi har mange flere ideer og ønsker for foreningen, end vi 

har tid og ressourcer. 

Jeg vil derfor endnu engang opfordre til, at har man den mindste mulighed for at kunne give en hånd med 

til eksempelvis de praktiske gøremål, være frivillig til vores cafemøder, opstart af støttegruppe til 

sommerhuset, arbejdsdag i sommerhuset, være repræsentant i DH, være bisidder mv., så er al ekstra hjælp 

meget velkommen. Det samme gør sig gældende i forhold til at komme med spændende idéer til 

bestyrelsen.  

I er hjertelig velkomne til at ringe eller skrive, hvis I har spørgsmål til det at være frivillig i foreningen, har 

forslag til arrangementer eller blot ris/ros. 

 

En stor tak til bestyrelsen for et kæmpe arbejde, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer 

alle. Desværre skal vi i år sige farvel til Steen og Lene, som har valgt at holde op i bestyrelsen. 

 



Med venlig hilsen 

Kredsformand  

Lilli Jørgensen 


