1. juni 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 18.
maj 2019, kl. 13:15 i Frivilligcenter Aarhus
Referent: Sofie Saunte Mortensen
Tilstede: 15; heraf 11 stemmeberettigede

Ad. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Heidi Thamestrup blev valgt som dirigent.
Sofie Saunte Mortensen blev valgt som referent.
Dirigenten indledte med at konstatere at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt
indkaldt.
Medlemmerne diskuterer med bestyrelsen hvorvidt det er sikkert at sende indkaldelse med
posten, i det Postnord er langsomme med udbringning. Derfor er det vigtigt, at der tages
højde for, at indkaldelsen når frem i tide, så medlemmerne har mulighed for at komme
med forslag 20 dage inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Ad. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det
forgangne år.
David læste formandsberetningen op.
Der henvises til bilag nr. 1.

Ad. 3. Godkendelse af beretning.
Formandens beretning blev godkendt.
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Ad. 4. Kassereren fremlægger foreningens regnskab for det forgangne
år.
Der henvises til regnskabet i bilag 2.

Ad. 5. Godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 6. Budget og fastsættelse af kontingent.
David fremlagde budgettet.
Der er søgt paragraf 18-midler til alle mødesteder. Alle mødesteder har også fået. Der vil
muligvis være paragraf 18-midler fra 2018 der skal tilbagebetales fordi, at udgifterne har
været lavere end forventet. Der lægges budget til en konference til i Jylland, og der
planlægges et medlemstræf der kan samle medlemmerne på kryds og tværs af landet. Der
er en ny hjemmeside på vej og der er også sat penge af til dette.
Lars har et ønske om at få hævet budgettet hos Mødested København fra 15.000 til
25.000 kr., idet at deres udgifter til foredragsholder har været høje, og de ønsker at kunne
give medlemmerne en god efterårs-sæson med nye arrangementer. Silke henviser til at
den nye bestyrelse må beslutte om budgettet i København skal hæves for 2019.
Kontingentet er fastsat ud fra samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme.
Budgettet er godkendt
Der henvises i øvrigt til budgettet for 2019 i bilag 3.

Ad. 7. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være
bestyrelsen i hænde, senest 20 dage før generalforsamlingen.
Forslagene skal være skriftlige.
7. a. Forslag om at blive medlem af Autistic Council of Europe (ACE)
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På nuværende tidspunkt deltager Silke i deres onlinemøder.
Medlemmerne spørger ind til ACE og der oplyses at de ønsker at varetage autisters
interesser i Europa. Bestyrelsen lægger vægt på, at vi har stemmeret ved medlemskab, og
der vil være mulighed for at et eller flere medlemmer kan fungere som repræsentant for
Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne.
Der er et forslag fra bestyrelsens side om, at Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne
skal udpege 2 repræsentanter til det stiftende møde.
Generalforsamlingen har godkendt at foreningen kan melde sig ind i ACE.
Der henvises til forslaget, som fremgår af bilag 4.

Ad. 8. Valg af formand
Formanden, David Facius, er på valg og genopstiller.
Formandens synlighed på sociale medier blev diskuteret. David vil være synlig på
foreningens nye hjemmeside. Desuden vil der være et portræt af formanden i det
næstkommende Autismeblad.
David blev genvalgt som formand.

9. Valg til bestyrelse
Der skal vælges i alt to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og et bestyrelsesmedlem for
1 år.
Følgende er på valg:


Silke Rudolph, kasserer, og genopstiller.

Lars Stahlhut ønsker at opstille som 2 årigt bestyrelsesmedlem.

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:
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Silke Rudolph blev genvalgt for 2 år.
Lars Stahlhut blev valgt ind for 2 år.
Xenia Ørum blev valgt ind for 1 år:
Suppleanter: Der skal vælges i alt 3 suppleanter.
Sofie Saunte Mortensen blev valgt som 1. suppleant.

Ad. 10. Valg af revisor
Berit Nielsen er på valg som revisor og genopstiller ikke.
Johanne Harsted Nørbjerg blev valgt som revisor.
Der skal vælges en revisor suppleant.
Mette Karlsen blev valgt som revisor suppleant.

Ad. 11. Eventuelt.
Et mangeårigt medlem efterlyste mere informationer om møder på mødestederne. Det
blev diskuteret om man kunne offentliggøre det i Autismebladet på samme måde som
kredsenes kommende arrangementer. Problemet er, at man på mange mødesteder kun
har datoerne, da temaerne først fastlægges et par uger i før mødet, så det er ikke muligt.
Der blev også snakket om at sende nyhedsbreve ud.
Et medlem mindede om, at vi skulle huske at tildele æresmedlemsskab til Aage Sinkbæk.
Til sidst præsenterede Jimmy Whitfield et udkast til en ny hjemmeside.
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