
Referat af ordinær generalforsamling i Landsforeningen Autisme, 

Kreds Fyn 

på Tornbjerg Gymnasium onsdag den 25/8 2021: 
 

1. Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent, stemmetællere og referent 

- Kathe Johansen blev foreslået som dirigent, Mogens og Carsten som stemmetællere og             

Lise Christiansen som referent.  

 

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

- Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.   

 

3. Formanden aflægger beretning 

- Formandens beretning kan tilgås her: https://autismeforening-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lillijoe_autismeforening_dk/EoRzQs1kas5GrvTgkNh15fsBU-8Kg-

g6hrNiQr1gw4BUJQ 

- Formanden opfordrede til at man tilkendegav, hvis man havde lyst til at stille op i medierne med 

diverse autismeproblematikker, fx inden for uddannelse o.lign. Autisme Ungdom tilbød at bidrage 

hvor relevant.  

- Formandens beretning blev godkendt.   

 

4. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab 

- Foreningens regnskab viste et overskud på 31.000kr. og en stor egenkapital.  

- Sommerhuset viste et fint overskud med 24.000kr. Der er søgt fondsmidler til investeringer 

foretaget i 2020, hvilket afspejles på regnskabet. Begge regnskaber blev godkendt.   

 

5. Kassereren aflægger beretning om budgettet 

- Efter aftale aflagde formanden beretning om budgetterne for 2021, som snart er overstået. 

- Vedr. kredsens budget: Pga. Corona har kredsens udgifter således været begrænsede til fysiske 

arrangementer og samarbejde i kredsene har bidraget til billige online arrangementer – til gengæld 

har vi brugt penge på vedligehold af kredsens sommerhus.   

- Budgettet for sommerhus blev ligeledes gennemgået.  

- Der blev spurgt til kontingentets fordeling, hvis man melder sig ind som bruger. Formanden kunne 

berette, at man så melder sig ind i Autisme- og Aspergerforeningen og at pengene går til 

Landsforeningen og Autisme- og Aspergerforeningen.  

- Der blev spurgt, om sommerhuset betaler tilskud tilbage til kredskontoen, hvis sommerhuset gav 

overskud. Ja – men i virkeligheden er det jo Kredsen, der ejer sommerhuset, så det er i princippet 

samme kasse.  

- Begge budgetter blev godkendt.  

 

6. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen 

- Punktet udgår.  

 

7. Behandling af indkomne forslag 

- Punktet udgår.  

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Steen Jakobsen, Kirstin Eliasen og Lene Schneider 

Jakobsen 



-  Steen Jakobsen og Lene Schneider Jakobsen stiller ikke op og formanden takkede for deres store 

indsats. Kirstin Eliasen genopstiller.  

- Nicolaj Rasmussen, Malene Skovhus og Kirstin Eliasen stiller op. Alle 3 blev valgt.  

 

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er på valg hvert år 

- Susanne Arnsted og Henrik Larsen stiller op og begge blev valgt. 

  

10. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant 

- Lilli Jørgensen, Lise Christiansen og Steen Jakobsen stiller op. Alle tre blev valgt.  

- Susanne Arnsted stiller op som suppleant og blev valgt.  

 

11. Valg af kasserer 

- Dorte Christoffersen stiller op som kasserer og blev valgt.  

 

12. Valg af revisor 

- Foreningen takker Anders Worm Jørgensen for mange års frivilligt arbejde som revisor.  

- Susanne Green stiller op som ny revisor og blev valgt.  

 

13. Eventuelt 

-  Silke fra Aspergerforeningen kunne oplyse om kommende arrangementer i Borgernes Hus, og 

Lilli vil dele dem på facebook. 

- Autismeungdom (13-29 år) oplyste om deres kommende arrangementer og arbejde. 

- Der blev spurgt, hvor Cafemøder holdes? Fortrinsvis på Tietgen Kompetencecenter, U-bygningen, 

Rugårdsvej 286 (den gamle landbrugsskole i Pårup), da det er tilgængeligt og vi holder møder for 

hele Fyn og vægter tilgængelighed.   

 

Ref. Lise Christiansen 26/8 2021 

 

 

Dirigent Kathe Johansen 


