Referat af ABA-foreningens generalforsamling 2017
1. Valg af dirigent:
•

Peter Westh blev valgt.

2. Valg af referent:
•

Peder Møller blev valgt.

3. Årsberetning:
•

•

•
•
•

Arbejdet omkring AS 9-17: Der er sket store fremskridt, men vi er ikke i mål, og forventer
at der vil komme nogle ankesager, der vil klarlægge hvordan retsstillingen vil blive forvaltet
i de forskellige kommuner. For en del kommuner vil den nuværende retsstilling formentligt
være en betydelig forbedring, mens den vil være en forringelse for andre.
Forældrekursus: For første gang i en årrække havde vi et forældrekursus i år. I år varede det
to dage, men fremadrettet bliver det et-dagskurser - et i vest og et i øst. Det er ganske underskudsgivende, så vi vil gerne have søgt støtte fra velgørende fonde.
Der har været et arbejde omkring etiske retningslinjer. Mere herom senere.
Vi har snakket om udvidelse af den juridiske rådgivning i Aarhus. Mere herom senere.
Status på arbejdet med hjemmesiden. Udviklingen er kommet langt, men den er endnu ikke
helt i mål. Der gives en kort præsentation af hvordan den nye hjemmeside ser (kommer til at
se) ud, og det bemærkes fra salen at det ser godt ud og at det er rigtig godt med en ny, tidssvarende hjemmeside.

4. Præsentation af årsregnskabet:
•
•
•
•

Der foreligger et ikke-revideret regnskab for 2015 og desværre slet ikke noget for 2016.
Der arbejdes på en plan for hvordan bogføring og revision kommer til at køre glat fremadrettet.
Omsætningen i 2015 er lavere end i 2014 - primært pga. et lavere antal deltagere i årsmødet
i 2015.
Foreningen har en kapital på ca. 200.000 (tallet er dog usikkert pga. den manglende revision
af regnskaberne), hvilket er rigeligt højt. Arbejdet med at færdiggøre hjemmesiden vil dog
reducere denne, da halvdelen af betalingen mangler at falde.

5. Vedtægtsændringer:
•

Der foreslås nogle formuleringsændringer i vedtægterne, der vurderes at have en mere hensigtsmæssig ordlyd. Disse blev vedtaget.

6. Etiske retningslinjer:
1

•

Et udvalg har arbejdet med at formulere nogle etiske retningslinjer omkring arbejdet med
børn med autisme. Disse etiske retningslinjer sattes til afstemning og blev vedtaget.

7. Socialrådgiverordningen:
Aarhus kommune har reduceret mange ydelser til ABA-forældre, hvilket har givet et øget behov
for juridisk rådgivning. På den baggrund besluttede bestyrelsen at yde tilskud til at købe et fast
antal rådgivningstimer hos en socialrådgiver. Bestyrelsen ønsker at udvide denne ordning til at
være landsdækkende og permanent. Bestyrelsen foreslår at indkøbe 10 timer om måneden til
500 kr/time plus moms. Der foreslås tre forskellige modeller omkring egenbetaling og finansiering:
•
•
•
•

Ren egenbetaling: 625 kr/time i alt.
En egenbetaling på 350 kr/time hvor resten dækkes af en kontingentstigning på 200 (studerende: 100).
En egenbetaling på 250 kr/time, hvor resten forsøges dækket ind via fonde. Ordningen træder først i kraft, når de nødvendige midler er rejst.
Der vedtages en fjerde ordning, hvor egenbetalingen bliver sat til 350 kr/time uden kontingentforøgelse, men hvor bestyrelsen vil søge om fonds-støtte til at dække den yderligere udgift, og hvis denne ikke opnås vil ordningen blive afviklet.

8. Valg af formand:
•

Peter Westh er villig til at genopstille for endnu en to-årig periode og han opnår valg.

9. Valg til bestyrelsen:
•
•

Anne Lindholt Ottosen, Torben Ibsen og Peder Møller bliver genvalgt. Claus Friese ønsker
ikke genvalg. Resten af bestyrelsen er ikke på valg.
Larishia Ryge Jørgensen vælges som suppleanter.

10. Valg af revisor:
•

Martin Dylewski vælges som revisor.

11. Eventuelt:
•

•

•

Der snakkes om hvordan der kan opnås et større antal fremmødte på landsmødet, men ingen
klare konklusioner nås. Der skal laves et spørgeskema, som forhåbentligt kan hjælpe med at
afdække hvorfor folk kom/blev væk.
Hvis vi slet ikke har behov for overnatningsmuligheder var det måske muligt at finde en lokation til landsmødet mere centralt i landet - fyn fx. Dette vil måske gøre det mere overskueligt for mange at deltage i landsmødet.
Det omtales også at der er kommet en del flere hjemmetrænende familier, men at dette ikke
har afspejlet sig i et større medlemstal.
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•

•

Der snakkes om at lave et “visit-kort” med nogle bullet points omkring hvad foreningen kan
hjælpe med (og/eller et link til en pdf på hjemmesiden så papirer kan printes), som gives til
supervisorer, så de kan give dem videre til nye forældre så de bliver klar over hvad foreningen kan hjælpe med.
Det roses at forældrekurset er blevet genstartet og at det nu vil være to gange om året og i
begge “ender” af landet.
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