Referat af generalforsamling 2004
Mandag den 26. april 2004 Kl. 18.00 i Odense (27 fremmødte)
1. Valg af dirigent
Michael Christensen blev foreslået og valgt med akklamation. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.f.t. vedtægterne
2. Bestyrelsens beretning
Formanden Joi Bay supplerede bestyrelsens meget udførlige skriftlige beretning, som
alle interesserede har kunnet læse på aba.forum.dk:
Siden foreningen blev stiftet for et år siden er der sket meget positivt i ABA-foreningen.
Sidste år var der for første gang nogensinde en ABA-bod på Odense-konferecen - om
end med et sparsomt og beskedent materiale at dele ud af. I år er ABA-boden en af de
mest fremtrædende med en meget synlig posterudstilling, en helt ny ABA-folder og en
ABA- pjece, som er udgivet i samarbejde med Videnscenter for Autisme.
Dette samarbejde resulterede også i efteråret (3. oktober) i en særlig nordisk temadag om
ABA i København, og interessen for temadagen var så stor, at den gentages i den
kommende kursussæson - igen med Videnscenter for Autisme som arrangør i samarbeje
med aba.forum.dk
Temadagen er blot en af flere planlagte kurser og arrangementer, som i den kommende
tid afvikles sammen med Videnscenter for Autisme - blandt andet udgivelse af en bog
om ABA, en temadag for socialrådgivere og evt. udgivelse af en forældrehåndbog i
ABA-håndtering af børn med autisme. Formanden udtrykte stor tilfredshed med
samarbejdet med Videnscenter for Autisme.
Interessen og forståelsen for ABA hos både fagfolk og forældre er i stadig vækst, hvilket
blandt andet kan aflæses af antallet af opslag på aba.forum.dk. Og inden for det seneste
års tid er der kommet 10-15 nye ABA-projekter til - primært i børnehaver. Og i
øjeblikket forsøger flere forældrepar at få eksisterende børnehave-projekter fortsat i
folkeskolen.
Om bestyrelsens planer for det kommende år omtalte Joi Bay blandt andet, at der til
efteråret holdes ABA-kursus for forældre - takket være en donation fra Solafonden. Og
der er søgt penge hos Socialministeriet til afvikling af kurser for "nye" forældre til børn
med autisme.
Bestyrelsens vil også arbejde på at skaffe midler til fremstilling af en video om ABAbehandling. En sådan i en let tilgængelig, meget konkret og informativ form er meget
efterspurgt blandt både fagfolk og forældre.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
I kassererens og revisorens fravær blev regnskabet for året 2003 (fra stiftelsen i maj til
nytår) gennemgået af Martin Brynskov. Der har i perioden været indtægter på 7300

kroner i kontingent (56 medlemmer) og udgifter på 2004 kroner. Og dermed et resultat
på 5296 kroner.
Ingen havde indvendinger imod at godkende regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent
Uændrede takster blev vedtaget således:
Personligt medlemsskab 200 kroner (100 kr,. for studerende)
Institutioner 500 kroner
Som noget nyt blev det vedtaget, at man kan melde sig ind som støttemedlem uden
stemmeret på generalforsamlingen for 100 kroner om året.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Formanden Joi Bay blev valgt direkte på generalforsamlingen i 2003 for to år.
Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Cecilia Brynskov, Naja Reves Jensen, Henning
Just og Bjørg Kjær valgt for to år - og kommer altså først på valg igen i 2005.
Christina Dræger, Susanne Hansen og Anita Kargaard Olesen, der alle var valgt for et år,
ønskede ikke at genopstille, mens Pernille Poulsen der også er valgt for et år, øsnekde at
trække sig til en plads som suppleant.
Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes Thomas Fabricius, Ringsted, Nanna
Hemmel, København, Mai-Britt Syberg, Bramming og Susanne Toft, København.
Som suppleanter valgtes Helle Jensen, København og Pernille Poulsen, København.
7. Valg af revisor
Som revisor valgtes Bruno Pedersen, København
8. Eventuelt
Familieweekend for ABA-forældre og børn afholdes 21.-22. august. Turens formål er
både socialt samvær, udveksling af erfaringer og etablering af netværk. De cirka 40
sovepladser fordeles efter først til mølle-princippet.
Henning Just/ 28.04.2004

