København d. 21. maj 2018

Beretning til ABAforeningens generalforsamling d. 2. juni
2018
Denne beretning gør status over foreningens arbejde gennem det forgangne år.
Medlemsudvikling
Regioner

Nye medlemmer

Udmeldte

I alt

Hovedstaden

24

10

132

Sjælland

5

3

23

Syddanmark

2

2

34

Midtjylland

15

2

97

Nordjylland

0

1

5

I alt

46

18

291

Foreningens medlemstal er steget med omkring 11 % i det forgangne år. Man kan
tydeligt se, at der er en levende og aktiv lokalforening i Århus - Region Midtjylland er snart lige så stor som region Hovedstaden. Det hører dog med til historien, at foreningen ikke har tradition for at melde folk ud, bare fordi de glemmer
at betale kontingent. Hvis vi gjorde det, ville antallet af udmeldinger være højere.
Mere om det nedenfor.
Bestyrelsens arbejde
Efter sidste landsmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger:
•

Peter Westh, Formand (Københavns Kommune / Region Hovedstaden)

•

Anne Lindholt, Næstformand (Århus Kommune / Region Midtjylland)

•

Grace Damasco, Kasserer (Odense Kommune, Region Syddanmark)
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•

Ditte Andreassen (Kolding Kommune / Region Syddanmark)

•

Henriette Malland (Randers Kommune / Region Midtjylland)

•

Jakob Alsing Axen (Århus Kommune / Region Midtjylland)

•

Peder Møller (Københavns Kommune / Region Hovedstaden)

•

Torben Ibsen (Oslo/ København)

•

Larisha Rye Jørgensen, suppleant (Greve kommune / Region Sjælland)

Der har været afholdt otte bestyrelsesmøder, heraf tre fysiske og fem via Skype.
Det er omkring 5 år siden vi kom ud af vanen med at offentliggøre mødereferater,
selvom vedtægterne faktisk dikterer, at vi skal. Planen har været, at de skal offentliggøres på Podio, men opgaven har ærlig talt ikke virket særlig presserende,
og er derfor blevet syltet.
Bestyrelsen består af gode og rutinerede folk, og de fleste af dem, der er på valg,
vil gerne tage en tørn mere – men der er også brug for nyt blod. Det er vigtigt
både for kontinuiteten i foreningens arbejde, og bestyrelsens chance for at have
føling med hvad behovene er derude, at der er et bredt spektrum af familier repræsenteret – familier med små børn, med skolebørn og med teenagere, familier
med højt- og lavtfungerende børn osv.
Alle former for kompetencer kan bruges – men hvis du ved noget om det socialretslige område, er dybt interesseret i autismeforskning, har politisk tæft eller
kan noget med kommunikation, har organisationstalent eller har styr på tal og
økonomi – så kunne foreningen virkelig godt bruge dig!
Vi er en arbejdende bestyrelse, men ingen forventes at lægge mere tid og energi,
end de kan overkomme. Vi holder de fleste møder over Skype, så bestyrelsesarbejdet kan godt hænge sammen med et familieliv med autisme, hjemmetræning
osv. Man kan stille op på generalforsamlingen, men hvis man gerne vil vide mere
inden da - eller ikke kan komme, men gerne vil stille op - kan man også skrive eller ringe til mig på formand@abaforeningen.dk / 40 53 47 99.
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Foreningens nye hjemmeside
ABA-foreningens nye hjemmeside https://abaforeningen.dk/ gik endelig i luften
1. februar 2018. Målet har været at lave en mere imødekommende og letforståelig
hjemmeside, der i højere grad er henvendt til nye forældre og andre interesserede. Vi har bestræbt os på at formidle så klart og u-teknisk som muligt, både
hvad autisme og hvad ABA er, og at give grundlæggende vejledning i, hvordan
man kommer i gang.
Hjemmeside-udvalget under bestyrelsen har bestået af Henriette Malland, der
har stået for designet, samt Peder Møller og undertegnede, der har arbejdet med
tekst og indhold. Vi skylder Cecilia Brynskov tak for at have skrevet en fremragende introduktion til autisme (https://abaforeningen.dk/hvad-er-autisme/).
Vi er langt fra færdige. Øverst på to-do listen står en engelsksproget introduktion,
en sektion om inklusion, og noget mere uddybende om forskellige former for
ABA og hvordan de foregår i praksis. Vi skal også have gjort det lettere at finde og
sammenligne supervisorer mv.
Det er også en del af planen, at alt det fremragende indhold, der ligger på
www.abaforum.dk, skal have en ny og mere tidssvarende ramme. Vi håber, at vi
kan komme i gang med dette i det kommende år, i samarbejde med ABAforums
redaktion.
Forældrekursus
I marts 2018 holdt vi for første gang et éndages forældrekursus i Tranbjerg, tæt
på Århus. Vi har længe haft et ønske om at prøve et kortere og mindre forpligtende format til forældrekurset, fordi det er umuligt for mange forældre at tage
på kurser med overnatning. Kurset var meget velbesøgt – imod forventning af
forældre (og bedsteforældre) fra hele landet. Der er tydeligvis både en interesse
og et behov – og så gør det jo heller ikke noget, at det er både langt lettere og langt
billigere at afholde kurser i dette format. Jakob Alsing Axen og undertegnede
stod for afviklingen af kurset, men vi skylder også Marie Krogh Andersen, Trine
Falk Lund og Lise Petersen tak for at stille op med oplæg, og Anne Lindholt for at
skaffe lokaler og hente morgenbrød.
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Planen er fremover at holde forældrekursus to gange om året, én gang i Vest- og
én gang i Østdanmark.
Landsmødet
Bestyrelsens landsmødeudvalg, Anne Lindholdt og Ditte Andreassen, har igen i
år gjort en fantastisk indsats for at sammensætte et bredt og spændende program, hvor der er noget for alle. Landsmødet har vekslet mellem øst og (mest)
vest i nogle år, og konklusionen er, at jyder og sjællændere er omtrent lige svære
at få til at flytte sig til den anden ende af landet. I år er vi så lige midt i landet, og
håber at se jer alle sammen.

Socialrådgiverordningen
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at permanentgøre socialrådgiverordningen, som havde kørt som forsøg siden februar 2017. Det blev besluttet
at hæve egenbetalingen fra 250 til 350 kr/timen, og lade ordningen køre 2017 ud –
og derefter kun lade den forsætte, hvis bestyrelsen kunne finde finansiering til
den. Ved årsskiftet havde vi dog så mange timer til gode, at vi lod ordningen fortsætte. Dette timeoverskud var brugt medio april 2018.
Hvis vi skulle følge generalforsamlingens beslutning, skulle vi derfor lukke ordningen nu (dvs. øge egenbetalingen til 625 kr/timen). Men den er blevet stadig
mere populær – hvis ”populær” da er det rigtige ord for, at et stigende antal handicapforældre bliver presset til det yderste af deres kommuner, og derfor har
brug for hjælp.
Der er indtil videre knap 20 familier, der har brugt ordningen. Nogle klarer sig
med få timers vejledning, men der er desværre også familier, hvor tingene er
gået så meget i hårdknude, at de har brug for mange timers bistand. For disse familier bliver egenbetalingen på 350 kr/timen en økonomisk belastning.
Det store flertal af sager er fra Aarhus, men der er også alvorlige sager andre steder i region Midt, i region Syd og i religion Sjælland.
Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at lade ordningen forsætte som hidtil.
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Læs mere om socialrådgiverordningen på https://abaforeningen.dk/medlem/socialraadgiver/

Status på hjemmetræningsordningen
Som bekendt var der en betydelig turbulens om hjemmetræningsordningen i
foråret 2017, først med Ankestyrelsens principafgørelse 9-17, og kort efter et
”hyrdebrev” fra ministeren som præciserede, hvordan loven skulle tolkes af
kommunerne. Brevets præciseringer er siden blevet skrevet ind i Socialstyrelsens håndbog om hjemmetræning.
Foreningen lovede dengang socialminister Mai Mercado at holde hende orienteret om udviklingen, og til det formål gennemførte vi omkring årsskiftet en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer. Følgende er et uddrag af
vores brev til ministeren. Det var Peder Møller, der stod for både undersøgelsen
og brevet.
Overordnet set er billedet, at socialministerens hyrdebrev nåede at afbøde de negative konsekvenser af principafgørelsen for flertallet af familier, men at der dog
er en del, der har fået vilkårene for deres hjemmetræning væsentligt forringet.
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Undersøgelsen bekræftede også det generelle billede af, at sagsbehandlingen sejler i mange kommuner:

Foreningens økonomi
Som bekendt har det været svært at finde nogen til at løfte kassereropgaven, siden Mai-Britt Syberg (der havde været kasserer siden 2004) forlod posten i 2014.
Der er ikke nogen problemer med økonomien som sådan, men der er ikke helt
styr på papirarbejdet endnu. Regnskabet for 2015 lå færdigt på sidste års generalforsamling, men er stadig ikke revideret. Vi håber stadig at kunne præsentere
regnskaberne for 2016 og 17 på generalforsamlingen.
Men jeg kan beskrive de overordnede linjer: Foreningen har over nogle år haft
overskud, hvilket har resulteret i en egenkapital på næsten 200.000 kr. Men det
er jo slet ikke meningen, at en forening som vores skal køre med overskud, og vi
har slet ikke brug for en egenkapital af den størrelse.
Bestyrelsen har derfor gået målrettet efter at bruge flere penge i både 2016 og
2017, og uanset hvordan det endelige regnskab kommer til at se ud, vil det uden
tvivl vise, at det er lykkedes.
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De største udgifter har selvsagt været den nye hjemmeside og socialrådgiverordningen. Udvikling og design af den nye hjemmeside (herunder foreningens nye
logo, som vi lancerede i 2016) har tilsammen kostet knap 80.000 kr, og socialrådgiverordningen har til dato kostet foreningen godt 25.000 kr.
Samlet set mener vi, at disse penge er brugt godt og i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Kontingent
Gennem de sidste par år er udsendelsen af kontingentopkrævninger sket med
noget ujævne mellemrum. Det samme gælder udsendelsen af rykkere – og det
kan ses på indtægtssiden. I skrivende stund er 55 medlemmer i restance for 2017
og de første måneder af 2018. Der blev i april måned udsendt rykkere både via email og i rudekuverter, men effekten har desværre været begrænset.
For at lette det administrative bøvl forbundet med opkrævningerne, har bestyrelsen besluttet at gå fra løbende opkrævning til at sende alle opkrævninger ud samtidig i april måned. Dette gør vi i fra april 2019 - og det betyder at de, der fik opkrævning her i maj 2018 blev opkrævet for 11 måneder, opkrævningerne i juni er
for 10 måneder, i juli 9 måneder - og så videre.
Det nemmeste for foreningen er fortsat, hvis I tilmelder kontingentbetalingen til
PBS, men det er også muligt at betale via Mobile Pay på 72082 eller med kreditkort direkte på hjemmesiden (http://abaforeningen.foreningsadministrator.dk).
Her kan man også med fordel lige tjekke, at foreningen har de rigtige kontaktoplysninger.
Persondataforordningen
Apropos oplysninger – det er næppe gået nogens opmærksomhed forbi, at EUs
nye persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018. Så vidt vi kan overskue er
der kun én ting vi skal til at gøre anderledes for at leve op til den – nemlig at vi
skal til at slette alle medlemsoplysninger, når folk melder sig ud. Hidtil har vi opbevaret oplysningerne i fem år. Derudover er der databehandlingsaftaler med
udbyderne af de systemer, vi bruger (Foreningsadministrator og NemTilmeld),
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og vi deler eller offentliggør selvfølgelig ikke oplysninger uden forudgående
samtykke.
I og for sig håndterer vi kun ”almindelige” personoplysninger såsom adresser,
telefonnumre og mailadresser, men da de fleste medlemmer jo har mindst ét familiemedlem med autisme, kan selve det, at man er medlem, ses som en oplysning ”af privat karakter”.
Som medlem kan man se, hvilke oplysninger foreningen opbevarer om dem ved
at logge ind på http://abaforeningen.foreningsadministrator.dk

På bestyrelsens vegne,

Peter Westh
Formand for ABA-foreningen
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