Referat af ABA-foreningens generalforsamling 2013
8. juni 2013 på Aaløkkeskolen, Odense
Dirigent: Jesper Ottesen
Referent: Jan Østergaard
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Indkomne forslag. (udgår).
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt.
Ad 1. Valg af dirigent.
Jesper Lindholt Ottosen blev valgt.
Ad 2. Valg af referent
Jan Østergaard blev valgt.
3. Formandens beretning.
Formand Peter Westh indledte med at oplyse, at dagen i dag er behov for feedback til bestyrelsen.
Ikke beslutningspunkt.
ABA i Danmark i dag er generelt alene hjemmetræning. Medlemsudviklingen viser 42 udmeldelser
og 25 udmeldinger. Der er nu 236 medlemmer. Syddanmark har mest fremgang. Hovedstaden har
også mange nye medlemmer. Udmeldinger anslås at være gamle medlemmer, der er holdt op med
ABA. Andre er kortvarige medlemskaber, under 1 år.
Hvorfor er vi ikke flere i dag i ABA-foreningen?
Markedet generelt er i svag vækst, og det smitter af på markedet for supervision.
De sociale nævn er blevet nedlagt, og ABA-foreningen indsendte – forgæves – et høringssvar, hvor
vi protesterede imod. En af konsekvenserne er, at det bliver sværere at få afklaret, om en sag er
”principiel”.

Hjemmetræningslovens revision blev udskudt sidste år, og det er indtil 2015-16. Da skal loven
evalueres. En af undersøgelserne er relevante. Der kommer en forældreundersøgelse. ABAforeningen arbejder på at sæde i arbejdsgruppen.
Aktiviteter:
- Årsmødet er i år mere brugerorienteret efter en forudgående spørgeundersøgelse.
- Bogprojektet er kommet videre. 6 familier har haft besøg af journalister, og der foreligger altså
(brugbart) råmateriale til bogen. Der mangler penge til udgivelsen. Beslutning om alternativ til off.
støtte overvejes nu af bestyrelsen.
Foreningens bestyrelse har fortsat begrænsninger i at følge med i høringssvar og andre tiltag, der
gør vi kan følge med i forhold til vores ambitionsniveau.
Spørgmålet om honorar for bistand til ansøgninger blev rejst. Dette blev afvist af hensyn til bl.a.
foreningens interesse i gode afgørelser for alle, der henvender sig.
Formanden fremlagde herefter følgende spørgsmål:
a) Er der noget, foreningen bør gøre mere af?
b) Er der noget, foreningen bør gøre anderledes?
c) Er der specifikke sager eller problematikker, foreningen bør fokusere på?
Joi Bay oplyste, at hjemmetræning på initiativ fra andre end forældrene bevirker, at forældrene
sjældent bliver medlemmer i ABA-foreningen, fordi de oplever, at vi er en offentlig institution.
Herefter blev generalforsamlingen delt i grupper, og der blev indsamlet bud.
•

Undersøge, om der er kommet hul igennem til Landsforeningen Autisme.

•

At samle fagfolk og sparre med bestyrelsen.

•

En opdatering af medlemmernes ønsker/ressourcer/kompetencer og ønske om genoplivning
af lokalforeningerne.

•

Ønske om at deltage mere i den offentlige debat. Mere åbenhed og klarhed over ”Hvad er
ABA?”

•

Flere lavpraktiske oplysninger på hjemmesiden om supervisorer, materialeudveksling o.l.

•

En åbning overfor at få fagfolk med i et lukket forum. Synlighed overfor kommunerne
(happenings o.l.).

•

Medlemsbloggen – p.t. 4 gange årligt – kan udbredes.

•

En fjerde gruppe (supervisorerne) oplyste, at det talte sprog af og til opfattes som elitært.
Hvorfor er det de samme personer, der holder kurserne? Bør varieres. Supervisorerne ønsker
at organisere sig.

•

En femte gruppe efterlyste et bisidder-kursus (igen). Der efterlyses studentermedlemskab.
Og nyt træningsmateriale samt PR-materiale. Information til nye medlemmer om lokale
aktiviteter ønskes også. Fra i dag et ønske om at få mulighed for videooptagelse af andre
foredrag, som man ikke kunne nå.

•

En sjette gruppe efterlyste planlagte lokale aktiviteter – i god tid forud for landsmødet.
Pårørende til vores børn bør kunne mobiliseres i højere grad.

•

En syvende og sidste gruppe supplerede med at der mangler opdateringer af de lokale
mailinglister. Mere medieomtale – herunder om nye medlemmers vej til ABA – ønskes.
Kurser for hjælpetrænere bør intensiveres.

•

Bestyrelsesmedlem Helle Saager afsluttede med, at vi skal huske vores eget ansvar som
medlemmer, når vi arbejder lokalt.

•

Lone Halkjær efterlyste genoplivning af de personlige beretninger.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren oplyste indledningsvist, at årets regnskab i år er revideret af en valgt revisor.
EN OPFORDRING TIL AT MELDE SIG PÅ PBS!
Der er i år ydet gode donationer, bl.a. Danfoss, der gav 50.000 kr. Der modtages fortsat et
driftstilskud fra Kbh. Kommune.
Regnskabet blev fremlagt.
Egenkapitalen er på ca. 196.000 kr., og der blev spurgt til formålet med anvendelsen. Det er der
ikke p.t., men måske til fagpersoner.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter. Dette blev vedtaget.
6. Indkomne forslag.
Ingen forslag er modtaget.
7. Valg af formand.
Peter Westh blev genvalgt uden modkandidater.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Saulè Westenwolz og Anders Østergaard opstillede til bestyrelsen.
Anders stillede op på formandens anbefaling – i hans fravær.
Begge blev valgt uden modkandidater.
Som suppleanter blev Torben Ibsen og Sara Jörn valgt/genvalgt.
9. Valg af revisorer.
Jan Østergaard og Trine Thorhauge blev valgt.

10. Eventuelt.
Der var udbredt tilfredshed med landsmødets indhold.
Note:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Næstformand: Ditte Andreassen
Sekretær: Emil Sjølander
Kasserer: Mai-Britt Syberg
Medlemmer uden portefølge:
•

Anne Lindholt Ottesen

•

Anni Mikkonen

•

Saulé Westenholz

•

Anders Østergaard

•

Kristine Bressendorf

Suppleanter:
•

Torben Ibsen

•

Sara Jörn

