Referat af generalforsamling 2005
Mandag den 25. april 2005 i Odense
1. VALG AF DIRIGENT
Joi Bay bød velkommen til de 26 fremmødte og foreslog Michael Christensen, som blev
valgt som dirigent
2. BESTYRELSENS BERETNING
Joi henviste til bestyrelsens skriftlige beretning, som ligger på abaforum.dk. Som
supplement til den skriftlige beretning fremhævede han, at der er er stigende interesse for
ABA i Danmark. Siden generalforsamlingen for et år siden, er antallet af børn i ABAbehandling steget med 50 pocent - fra omkring 40 til cirka 60, og i samme periode er
ABA-foreningens medlemstal fordoblet. Han omtalte kort det store forsøgsprojekt i
Københavns Kommune for 20 børn, ligesom der er kommet offentligt finansierede
projekter til i flere kommuner og amter i årets løb. Der er nu tre lokalforeninger i
henholdsvis Københavns Kommune, Københavns Amt og Århus Amt. Det styrker
foreningens profil over for myndighederne, som har pligt til at høre brugerforeningerne.
Samtidig med at antallet af projekter vokser, er modstanden fra den etablerede
autismeverden blevet mere markant. Vores ønsker og ideer til behandling udløser
kontante modreaktioner fra det danske autisme-establishment. Blandt andet har der været
tilfælde af censur over for os både fra Landsforeningen Autisme og fra Videnscenter for
Autisme. På SIKON-konferencen blev to-tre ABA-oplæg strøget inden programmet
overhovedet gik i trykken, selv om konferencens officielle politik er ikke at censurere i
udbuddet af oplæg, og op til konferencen fik vi pludselig besked på, at vi i modsætning
til de nærmest foregående år ikke kunne få lov at stille en ABA-bod op i forhallen - selv
om vi havde en klar aftale med de praktiske arrangører. Fordi vi beder om økonomiske
ressourcer til ABA-behandling fra det offentlige, opleves vi som en stor trussel mod
eksisterende tilbud og institutioner, Formanden ser i høj grad modsætningerne som et
generationsfænomen: De nye unge forældre, der ønsker andre tilbud og en udvikling som
i en række andre vesteuropæiske lande, mod en generation af forældre, hvis børn er
vokset ud af børnehave- og skoleforløb. På de interne linjer har der været tilløb til
uenigheder, der bunder i forkellige opfattelser af, hvordan ABA kan/bør praktiseres. En
sådan uenighed kan skabe grobund for konflikter, og derfor bør den nye bestyrelse som
en af sine første opgaver at formulere ABA-foreningens politik på området. Iøvrigt
konstaerede formanden, at foreningen efter nu to års eksistens er ved at finde sine ben
,og at der nu er kommet styr på administration, økonomi og medlemsregistrering først og
fremmest takket være kassererens indsats. Kommentarer til beretningen: Cecilia
Brynskov erklærede sig enig med formanden i, at man bør formulere ABA-foreningens
officielle politik. Der har været eksmepler på en aggressiv stil fra nogle medlemmer, og
på den baggrund opfordrede Cevclia til at udvise større diplomati, såfremt ABA skal
tages alvorligt. Vi vinder ikke noget ved at blive betragtet som rabiate, fremførte Cecilia.
Marianne Rasmussen bakkede Cecilia op og anførte, at det er hendes erfaring, at
bevilgende myndigheder forventer en ordentlig og sober tone Merete Just støttede også
Cecilias synspunkt, og opfordrede bestyrelsen til at arbejde på, at der bliver fodslaw om
foreningens linje. Linda Andersen opfordrede til, at bestyrelsen tager initiativ til
medlemsmøder eller et årsmøde, hvor der bliver mulighed for at udveksle idéer og

erfaringer og tage forskellige temaer op. Joi Bay nævnte, at bestyrelsen arbejder med et
sådant arrangement til afholdelse i september.
3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB
Mai-Britt Syberg fremlagde det reviderede regnskab med en omætning på 106.000
kroner og et plus på 17.000 kroner. Forlsag om uændret kontingent blev vedtaget. Martin
Brynskov roste Mai-Britt Syberg for, at der nu er styr på økonomien og
medlemsregistreringen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen stillede forslag om, at kontingentåret løber fra indmeldelsesdatoen og et år
frem. Altså en individuel opkrævning af hvert enkelt medlem. Forslaget blev vedtaget
uden indvendinger Bestyrelsen stilelde forslag om, at den ordinære generalforsamling
ikke nødvendigvis skal afholdes i forbindelse med SIKON-konferemcen.
Bestyrelsen begrundede det med, at der er ovevejelser om at kombinere næste års
generalforsamling med et ABA-fagligt arrangement. Forslaget blev vedtaget uden
indvendinger Bestyrelsen stilelde forslag om at ændre valgbarhedsreglerne, så det
fremover kun er forældre og pårørende, som kan vælges til en bestyrelsespost i ABAforeningen. Joi Bay begrundede forlsaget med, at det kan være uheldigt med
interessekonflikter, hvis for eksmepel en ansat i et af de firmaer, som udbyder ABAsupervision, sidder med i bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget uden indvendinger
5. VALG AF FORMAND
Joi Bay blev genvalgt med akklamation
6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER, SUPPLEANTER OG REVISOR
På valg var Cecilia Brynskov, Bjørg Kjær, Naja Reves Jensen og Henning Just. De tre
førstnævnte tog ikke imod genvalg. Samtidig ønskede Susanne Toft at trække sig fra
bestyrelsen i utide. Henning Just blev genvalgt, mens Poul Ebstrup, Københavns
Kommune, Elisa Nicolato, Århus, Katrine Lodz, Københavns Amt og Peter Jørgensen,
Odense blev valgt som nye medlemmer. Som suppleanter valgtes Lars Lønstrup,
Københavns Kommune og Gitte Salomon, Københavns Amt.
Martin Brynskov, Århus, blev valgt som revisor
Henning Just/ 28.04.2005

