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Dirigent, Jes Refsgaard
Afstemning om generalforsamling, godkendt.
Referent Emil Sjølander.
Bestyrelsens beretning
Medlemsudvikling. Ca. 200 medlemmer. Frafald er hovedsageligt medlemmer der ikke træner
længere. Nogle frafald er dog også medlemmer der kun har være medlem i et par år. Hvad
skyldes det, hvad kan vi gøre? Vi vil prøve at lave flere aktiviteter henover året.
Vi vil gerne være flere. Vi har prøvet at gøre nemmere at melde sig ind. Forældrekursus har kørt
i en del år. Vi har lavet lidt om. Mindre forpligtende og kun en dag. Det bør være nemmere for
forældre at deltage hvis det kun en dag. Lidt mere tilgængeligt. Aflyst i foråret pga. for få
deltarere. Vil fremover være 2 gange om året 1 i øst og 1 i vest.
Forældre konference i februar for første gang. Stor tilslutning og gode tilbagemeldinger. Det vil
vi lave en gang om året fremover. Næste gang bliver i november. Agendaen er ikke besluttet
endnu. Gode input til indholdet er meget velkomne.
Lokalforeninger. Prøver at opfordre mere til at oprette dem og naturligvis vedligeholde dem.
Der er lidt mere aktivitet, men kunne godt være mere. Bestyrelsen bliver af nogen omfattet som
om at det er lukket land, men vi vil faktisk meget gerne have medlemmer til at byde ind med det
man kan, og gode ideer. Man behøver ikke være medlem af bestyrelsen for at være med. Det
ville blive meget vel modtaget.
Der blev sagt at det er svært at vide som medlem hvordan man kan bidrage til foreningen. Vi
kunne godt blive bedre til at kommunikere hvordan man kan det.
En ide om at lave en slags mentor ordning for nye forældre. Der er mange der gerne vil stille op
og vise hvordan man træner og fortælle om deres erfaringer.
70-80 børn hjemmetræner ABA. Kortlægge medlemmer. Hvor er medlemmerne geografisk, og
længe har de trænet? Så det bliver nemmer at henvise nye forældre til nogen der træner ABA i
forvejen.
Da der er er en voksende gruppe af børn som er ved at blive teenagere, burde man overveje at
lave nogle kurserne eller oplæg til deres forældre.

Hjemmeside. Foreningen ønsker at få en ny hjemmeside. Vi vil gerne have at den bliver mere
tilgængelig for nye forældre og mindre akademisk. Så man kan forstå hvad det handler om uden
at være fagperson.
Der er et ønske om en oversigt på basis ”hvad skal der til for at komme i gang” Det bliver der
arbejdet på en ny hjemmeside hvor dette vil indgå.
Bog projekt. Er gået lidt i stå. Vi har brugt 60.000 på journalist. Det er halvfærdigt. Vi mangler
kompetencer i bestyrelsen til at gøre den færdig. Det er en række cases omkring skole inklusion.
Vi har ikke beslutte om den skal udgives som bog eller det skal være materiale man kan printe
ud. ”Medlem”? melder sig til at give input.
ABA Forum. Der har været et ”læk” af information fra forum, som der ikke burde have været.
Der er blevet strammet op på passwords, men det er et gammelt system, som ikke er så sikkert.
Podio er et program vi overvejer bruge i stedet. Meget mere nutidigt, struktur lidt som
facebook. Kan også video deling og andre brugbare ting.
Forslag til en slags signatur med: træner/ikke træner. Hvor gammelt er barnet osv. kunne være
en god ide.
Det nuværende materiale på Forum skal beholdes. Og da der er rigtigt meget er det et stort
arbejde.
Politiske arbejde: Lene Espersen stillede nogle spørgsmål i forbindelse med høring omkring
heldagsskole. Det bevirkede at det er besluttet at man kan kombinere hjemmetræning og
heldagsskole, ved hjælp af en lægeerklæring.
SFI undersøgelsen. Vi er ca. 40% af alt hjemmetræning i dag. 30% er Hjernebarnet. Der er uro
omkring hjemmetræning da der er nogen metoder der er modstand mod – ikke ABA, men vi kan
bliver revet med hvis vi ikke passer på. Vigtigt at vi ligger vægt på at det er en evidens baseret
adfærdsanalytisk metode, da det vinder indpas i de faglige grænse som noget der virker.
Foreningen er repræsenteret i følgegruppen. Peter West og Saule Westenholz er deltagere.
Billedet er at kommunerne er meget splittet. Nogle er positive og nogle er negative. Udkast
forventes færdig september oktober i år .
Input fra Mette. Fordel at komme væk fra fokus på at være utilfreds med det tilbud man får,
men ligge vægt på at ABA drejer sig om det frie valg til metode og et middel til inklusion. Der er
sket en kæmpe ændring ved skolerne da vi nu tit bliver budt velkomne, da vi kommer med lyst
og redskaber til at inkluderer.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Indtægter: 126.939
Udgifter: 134.092 ( udgift på 39.119 bog projekt)
Underskud på 7.153
Kr. 188.869 i beholdning. Fornuftigt. Så der er penge til at afholde arrangementer i
lokalforeninger hvis nogen har en god ide.
Regnskabet er godkendt
6. Fastlæggelse af kontingent
Vedtaget at det forbliver uændret.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg 2015
Peter Westh, København
Anne Lindholt Ottosen, Aarhus
Emil Sjølander, Odense
Saule Westenholz
På valg i år
Ditte Andreasen, Kolding er valgt
Torben Ibsen, København er valgt
Henriette Mailand er valgt som nyt medlem.
Tanja Nielsen, Odense er valgt som supplant
Sara, Anders, Anni, Kristine trækker sig fra bestyrelsen. Maibritt trækker sig som kassér efter
mange års tro tjeneste. En ekstra stor tak til hende.
Det er vedtaget at fortsætte med den nuværende revisor.

8. Eventuelt
a. Søskendeforum. To unge deltagere kom med en opfordring til at flere søskende
deltagere og giver muligheden for at skabe et fællesskab med andre i samme situation.
Et tilbud til at de ”gamle” søskende kunne hjælpe de yngre. Vil gerne have noget
skemalagt aktivitet til børnene, så der ikke kun er noget til de voksne.
Det er noget for alle aldre.
Opfordrer også til at søskende der er ældre og ikke kommer længere, begyndte at
komme igen. Man kunne også lave et fællesskab med søskende til andre handikappede,
ikke kun autisme. De mener at der vil være et stort behov.
Gerne ekstern oplæg til de større børn som de kunne formidle videre til de små hvis der
er behov.
Også forslag til Facebook gruppe til søskende. Der er ikke så mange søskende der
deltager som der har været. ” vi forstår hinanden på en anden måde” og det vil give
gavn i mange år frem. Trine vil gerne hjælpe til fra sidelinjen.
b. Input til hvem medlemmerne kunne tænke sig at se som oplægsholder, til vinter
forældrekursus. Kom gerne med ideer til bestyrelsen når i får dem.

Tak for et godt landsmøde.

