
Det er ikke længe siden, at vi sidst afholdt generalforsamling. Sidste års generalforsamling blev afholdt d. 

25. august pga. Coronanedlukning i foråret 2021. 

Men i år kan vi heldigvis afholde vores generalforsamling til tiden. 

Vi oplever fortsat fremgang i medlemstallene. Siden generalforsamlingen 25. august 2021 er vi gået fra 603 

medlemmer til i dag 645 medlemmer. Til sammenligning: 2021 øgede vi samlet medlemstallene med 74 og 

i 2020 med 31 medlemmer. 

Det er lykkedes at få DH-repræsentanter og repræsentanter i Handicaprådet i 7 ud af vores 10 fynske 

kommuner, hvilket er rigtig flot. Det lokalpolitiske arbejde er enormt vigtigt, da det er her, de lokale 

problemstillinger kan tages op. 

Medlemmer fra bestyrelsen sidder i referencegruppe om den kommende handicappolitik i Odense 

kommune, i Samarbejdsforum i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense kommune. Vi har 

derudover deltaget i et møde om det nye botilbud i Odense mv. 

Vi er kommet godt i gang med aktiviteterne efter nedlukningen. Kalenderen er booket ud for resten af året, 

og vi oplever stor tilslutning til vore arrangementer. Der er fx for længst afsat 100 billetter til Cirkus Arena i 

maj måned, og vi har god tilslutning fra samarbejdspartnere, institutioner og firmaer til vores 

autismemesse til august. 

Alle arrangementer er lagt på hjemmesiden, og de fleste er allerede åbne for tilmelding. 

 

Vi har i år søgt og fået en del paragraf 18-midler fra de fynske kommuner, helt præcist 45.590,- 

Det gør det muligt for os at sende halvdelen af vores bestyrelsesmedlemmer og DH´ere på SIKON-

konferencen i år, ligesom det frigiver midler til vores sommerhus, som har været forsømt i en årrække. 

 

Bestyrelsen har ligeledes besluttet at bevilge gratis ferier i vores sommerhus til fynske medlemmer – til 

familier, som ellers ikke har plads i økonomien til ferie. Vi kræver ikke dokumentation for indtægter eller 

udgifter. Vi synes, det giver god mening. 

 

I sommerhuset er der også sket en del siden sidste generalforsamling. 

Vi har fået ryddet haven for buske og træer efter et påbud fra grundejerforeningen; huset er blevet malet 

og sat i stand udvendigt. Vi har fået en del donationer, bl.a. 30.000,- fra Landsforeningens Ejendomsfond, 

en kaffemaskine, 2 senge, 1 brændeovn og vi har flere fondsansøgninger ude, bl.a. til AP Møller Fonden og 

Energi Fyns Almene Fond 

 

Arrangementer siden sidste generalforsamling: 

3 Cafemøder 

2 udflugter til Odense Zoo med i alt 75 deltagere 

Foredrag med Niels Bilenberg med 40 deltagere 

Kursus med Kirsten Callesen med 182 deltagere 

Lær din autisme (opstart i går) med 6 ud af 7 mulige deltagere 


