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Storhøj	d.	2.	august	2020	
 

 

Kære	medlemmer!	

	

Hermed	min	første	beretning	som	landsformand	for	ABA-foreningen.		

	

Beretningen	i	overskrifter:	

	
• Mødet	med	det	kommunale	system	

• Klage	til	Ombudsmanden	over	Greve	Kommune	

• ABA-foreningen	på	café	–	nye	fællesskaber		

• Handicapprisen	i	Aarhus	og	de	sociale	medier	

• ABA-foreningens	politiske	strategi	

• ABA-foreningens	hjemmeside	og	abaforum.dk	

• Medlemstal	og	regnskab	

• Dagsorden	til	generalforsamling	2020	

	

Hvis	I	har	spørgsmål	eller	kommentarer	til	beretningen,	er	I	altid	velkomne	til	at	skrive	til	mig	

–	I	er	også	velkomne	til	at	bringe	spørgsmål	og	kommentarer	op	på	vores	generalforsamling	i	

forbindelse	med	landsmødet	d.	18.	april.	Bemærk	i	øvrigt,	at	bestyrelsen	i	år	foreslår	to	æn-

dringer	til	foreningens	vedtægter.	

	

På	vegne	af	bestyrelsen:	

	

Tomas	Bjørn	Pedersen	(Aarhus)	–	Formand	

Anne	Lindholt	(Aarhus)	–	Næstformand	

Ditte	Andreassen	(Kolding)	

Ulrik	Falktoft	(København)	

Torben	Ibsen	(København)	

Martin	Skjoldborg	(Ballerup)	Kasserer	

Henriette	Juul	Brandtberg	(Faxe)	

Miriam	Sveistrup	Walsøe	(København)	

Julie	Munck	(Lyngby-	Tårbæk)	-	suppleant	

Anders	Kirdan	(Aarhus)	–	suppleant	
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Mødet	med	det	kommunale	system		

Siden	jeg	tiltrådte	i	august	måned	som	landsformand,	har	jeg	talt	en	del	med	både	nye	og	

gamle	medlemmer,	som	har	problemer	med	deres	kommune.	

	

Et	typisk	problem	for	ABA-medlemmer	er,	at	kommunen	hverken	hjælper	med	hjemmetræ-

ningsansøgninger	eller	i	det	hele	taget	er	villige	til	at	godkende	ansøgninger	om	hjemmetræ-

ning.	

	

Et	andet	typisk	problem	for	ABA-medlemmer	er,	at	hjemmetræningstilbuddet	ikke	hænger	

sammen	med	indsatsen	i	barnets	daginstitution	eller	skole.	

	

Et	tredje	problem	er,	at	kommunen	i	det	hele	taget	ikke	er	meget	for	at	imødekomme	helt	al-

mindelige	ansøgninger	om	tabt	arbejdsfortjeneste,	aflaster-	eller	afløsertimer	oa.	hjælpeforan-

staltninger.	

	

Kommunerne	kunne	bestemt	godt	være	mere	hjælpsomme	overfor	familier	med	handicap-

pede	børn	generelt	set.	Kommunerne	er	faktisk	forpligtede	på	både	at	informere	om	hjemme-

træningsordningen	og	være	behjælpelige	med	selve	udformningen	af	ansøgningen.	De	enkelte	

kommuner	kunne	også	gøre	meget	mere	for	at	få	ABA-indsatsen	implementeret	i	daginstituti-

onen	eller	skolen.		Og	kommunerne	kunne	bestemt	også	gøre	mere	for	at	nedbryde	det	hårde	

skel	imellem	normal-	og	specialmiljø,	således	børn	med	autisme	og	andre	psykiske	funktions-

nedsættelser	–	på	en	smidigere	måde	end	tilfældet	er	i	dag	–	kunne	revisiteres	til	og	fra	de	for-

skellige	pædagogiske	tilbud.	

	

Men	handicapsystemet	fungerer	ikke	optimalt.	Sektorerne	er	helt	eller	delvist	afkoblede	fra	

hinanden	rundt	om	i	kommunerne.	Socialforvaltningen	i	en	kommune	koordinerer	typisk	ikke	

indsatsen	i	forhold	til	det	enkelte	barn	i	tilstrækkelig	grad	med	Pædagogisk,	Psykologisk	Råd-

givning	(PPR).	Sager	om	ansøgning	om	hjemmetræning	eller	hjælpeforanstaltninger	trækkes	

derfor	ofte	i	langdrag	blandt	andet	fordi,	der	sendes	papirer	frem	og	tilbage	imellem	sagsbe-

handler	og	PPR	i	én	uendelighed.	

	

Regeringen	og	Kommunernes	Landsforening	(KL)	har	i	årets	aftale	om	kommunernes	øko-

nomi	i	fællesskab	besluttet	at	undersøge,	hvad	de	kalder	"den	store	aktivitetsstigning"	på	

blandt	andet	handicapområdet	i	Danmark.		

	

Min	egen	oversættelse	af	formuleringen	"den	store	aktivitetsstigning"	til	almindeligt	dansk	er:	

Hvorfor	er	kommunerne	så	ekstremt	pressede	på	handicapområdet,	som	det	reelt	er	tilfældet	

rundt	omkring	i	landet?	Hvorfor	oplever	forældre	i	stigende	grad	ikke	at	blive	imødekommet		
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af	deres	kommune	i	forhold	til	deres	barns	behov?	Og	hvad	kan	der	politisk	gøres	ved	det?	

	

Ifølge	referaterne	fra	Socialudvalget	i	Folketinget	havde	politikerne	en	tankevækkende	drøf-

telse	i	slutningen	af	januar	måned	2020.	Drøftelsen	handlede	om	kommunernes	brug	af	eks-

terne	konsulenter.	Altinget.dk	har	afdækket,	at	danske	kommuner	ansætter	eksterne	konsu-

lenter	alene	med	det	formål	at	finde	besparelser	i	konkrete	handicapsager.	Og	ikke	nok	med	

det,	kommunerens	Landsforening	har	blåstemplet	deres	praksis.	

		

Stemningen	på	januarmødet	blandt	medlemmerne	i	Socialudvalget	var	meget	negativ.	Der	var	

bred	enighed	om,	at	kommunernes	praksis	går	langt	over	stregen.	Måske	i	første	omgang	ikke	

så	mærkværdigt.	Landspolitikerne	har	ofte	behov	for	at	sparke	nedad	på	kommunalpoliti-

kerne	for	derved	at	aflede	opmærksomheden	væk	fra	eget	ansvar.	

	

Men	Folketinget	går	nu	faktisk	konkret	ind	i	kommunernes	håndtering	af	handicapområdet.	

Det	er	der	flere	eksempler	på.	Lige	nu	kigger	Ankestyrelsen	fx	på	kommunernes	brug	af	de	

eksterne	konsulenter,	og	i	kølvandet	af	Ankestyrelsens	rapport	påtænker	Socialministeren	at	

igangsætte	konkrete	initiativer	på	området.	I	den	sammenhæng	er	det	interessant,	at	de	en-

kelte	byråd	rundt	omkring	i	landet	skal	levere	helt	konkrete	svar	til	rapporten	om	deres	age-

ren	på	handicapområdet.	

	

Undervejs	i	mødet	i	Socialudvalget	bed	jeg	desuden	mærke	i	et	argument	fra	Jakob	Sølvhøj	

(EL),	som	er	nyt	for	mig:	Årsagen	til	grænsesøgende	adfærd	hos	kommunerne	er	nemlig	

(ifølge	Sølvhøj),	at	lovændringen	i	Serviceloven	i	2012	under	Helle	Torning-regeringen	betød	

en	ligestilling	imellem	økonomien	på	den	ene	side	og	faglige	hensyn	på	den	anden.		

	

En	juridisk	ekspert	i	handicapområdet	har	påpeget	overfor	mig,	at	kommunerne	blot	generelt	

misforstår	reglerne.	Det	har	ifølge	hende	altid	været	sådan,	at	det	offentlige	kan	tage	økono-

miske	hensyn	i	alt,	hvad	de	foretager	sig.	Men	desværre	er	det	bare	blevet	sådan,	at	økono-

mien	får	kommunerne	helt	eller	delvist	til	at	tilsidesætte	retssikkerheden	for	mennesker	med	

handicap.	

	

Folketingspartierens	socialordførere	er	dog	helt	generelt	enige	om,	at	situationen	på	handi-

capområdet	ikke	kan	fortsætte.	Og	jeg	er	enig.	Systemet	er	slet	og	ret	dysfunktionelt	flere	ste-

der	i	landet.	KL	lægger	i	forlængelse	af	deres	kig	på	den	føromtalte	"aktivitetsstigning"	op	til	

en	revitalisering	af	den	helhedsorienterede	indsats	for	alle	borgere	i	Danmark.	Nu	skal	hel-

hedsorienteringen	gå	på	tværs	af	både	social-,	beskæftigelses-,	sundheds-	og	uddannelsesom-

rådet.	
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En	flot	formulering.	Pædagogiske	indsater	på	tværs	af	sektorer	er	generelt	ganske	vanskelige	

at	få	op	at	stå	i	Danmark.	At	få	et	ABA-hjemmetræningstilbud	koordineret	og	implementeret		

	

med	et	skoletilbud	er	et	godt	eksempel.	Men	jeg	undrer	mig	over,	at	Børne-	og	Undervisnings-

minister	Pernille	Rosenkrantz-Theil	samtidig	har	lanceret	et	særskilt	opgør	med	folkeskolens	

inklusionsreform	fra	2012.	Efter	ministerens	mening	skal	det	nu	blive	nemmere	at	sende	ele-

ver	til	og	fra	specialundervisning.	Inklusionsreformen	blev	indført	"lidt	for	meget	med	økono-

miske	besparelser	for	øje",	som	hun	formulerer	det	på	Folkeskolen.dk	

	

Både	KL	og	Pernille	Rosenkrantz-Theils	initiativer	er	yderst	relevante	for	ABA-foreningens	

medlemmer	–	men	jeg	undrer	mig	over,	hvordan	politikerne	tænker	at	få	de	to	initiativer	

tænkt	sammen	–	har	politikerne	(igen)	misset	den	pointe,	at	socialpolitik	er	det	samme	som	

inklusionspolitik?	Det	giver	ikke	mening	at	forholde	sig	til	spørgsmål	om	handicap	og	psykisk	

funktionsnedsættelse	i	en	silo,	mens	man	i	en	anden	silo	taler	om	inklusion	af	børn	med	au-

tisme	og	andre	psykiske	funktionsnedsættelser.	Spørgsmålene	skal	samtænkes.	

	

Jeg	leder	også	efter	en	tidsrammen	for	arbejdet.	Så	længe	politikerne	har	nedsat	diverse	ud-

valg	til	at	kigge	på	sagerne,	kan	de	i	mellemtiden	slippe	for	at	skulle	besvare	dumme	spørgs-

mål	–	fra	dumme	foreningsformænd	som	jeg	selv	...	(!)	

	

Spørgsmål	har	jeg	ellers	nok	af:	Har	politikerne	reelt	tænkt	sig	at	fjerne	de	mange	regler	fra	

kommunerne,	så	sagsbehandlingen	kan	blive	mere	smidig	–	og	kan	sådanne	fjernelser	af	reg-

ler	samtidig	gennemføres	uden	at	ramme	på	en	utilsigtet	negativ	måde?	(Fjernelse	af	kommu-

nale	regler	har	mange	regeringer	forsøgt	igennem	tiden	–	uden	held).	Og	endelig:	Har	regerin-

gen	tænkt	sig	reelt	at	tilføre	handicapområdet	flere	midler	og	i	givet	fald	hvornår?	

	

Det	bliver	interessant	at	følge.	

	

	

Klage	til	Ombudsmanden	over	Greve	Kommune	

ABA-foreningen	er	gået	ind	i	en	konkret	sag	og	støttet	en	familie	i	Greve	Kommune	økono-

misk.	(Ombudsmanden	vil	i	midten	af	september	måned	tage	stilling	til,	hvad	der	skal	ske	i	sa-

gen).	Kort	fortalt	handler	sagen	om,	at	familien	igennem	mere	end	2,5	år	har	oplevet	en	kom-

mune,	som	ikke	på	nogen	måde	har	villet	hjælpe	dem.	Hjælpen	udebliver	på	trods	af,	at	to	ud	

af	tre	børn	i	familien	har	psykisk	funktionsnedsættelse	–	herunder	blandt	andet	autisme.	
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Sagen	fra	Greve	Kommune	er	et	eksempel	på,	at	det	rammer	hele	familien,	når	en	kommune	

ikke	lever	op	til	sit	ansvar	og	ikke	er	i	stand	til	at	levere	en	lovlig	og	værdig	sagsbehandling.	

Ankestyrelsen	er	samtidig	sat	helt	ud	af	spillet	i	den	her	sag,	fordi	kommunen	løbende	skifter		

	

forklaringer.	Kommunen	tilkendegiver	f.eks	over	for	Ankestyrelsen,	at	forældrene	fungerer	

fint,	og	at	der	ikke	er	grund	til	bekymring	over	kommunens	sagshåndtering.	Når	kommunen	

imidlertid	skal	forklare	sit	afslag	overfor	forældrene	til	fx	tabt	arbejsfortjeneste	begrundes	det	

med,	at	der	er	tale	om	en	dysfunktionel	familie.		

	

En	latent	trussel	hænger	derfor	over	hovederne	på	familien.	Kommunens	fremgangsmåde	er	

naturligivs	meget	ubehagelig,	og	af	frygt	for	repressalier	tør	de	derfor	ikke	stå	frem	med	navn.	

	

ABA-foreningen	kan	ikke	genkende	billedet	af	en	dysfunktionel	familie.	ABA-foreningens	vur-

dering	er,	at	begge	de	to	drenge	har	psykisk	funktionsnedsættelse	og	begge	bør	omfattes	af	

servicelovens	bestemmelser.	Den	vurdering	understøttes	af	forskellige	udredninger	og	udta-

lelser	fra	faginstanser	–	bl.a.	et	nylig	afholdt	netværksmøde	med	deltagelse	af	parter	både	fra	

kommunale	institutioner	og	psykiatrien.	I	den	konkrete	sag	har	en	af	forældrene	måttet	op-

give	at	passe	sit	arbejde.	I	stedet	har	hun	været	nødsaget	til	først	at	søge	orlov	og	er	nu	på	

kontanthjælp.		

	

Det	er	ikke	rimeligt,	at	forældre	skal	miste	kontakten	til	arbejdsmarkedet	pga.	kommunens	

manglende	hjælpe	til	deres	handicappede	børn?		

	

ABA-foreningen	har	både	via	henvendelser	til	Greve	kommunes	administrative	ledelse	gjort	

opmærksom	på	den	problematiske	sagsbehandling	–	at	man	fejlvurderer	familien	og	ikke	er	

åben	over	for	de	faktiske	forhold.	Desværre	har	forvaltningen	ikke	været	villig	til	dialog.	

	

ABA-foreningen	har	også	haft	kontakt	til	Claus	Jensen,	byrådsmedlem	i	Greve	og	formand	for	

Skole-	og	børneudvalget.	Claus	Jensen	har	ikke	kunnet	give	ABA-foreningen	svar	på,	hvorfor	

en	familie	med	to	handicappede	børn	ikke	kan	få	hjælp	i	hans	kommune.	Sagen	er	også	sendt	

til	de	øvrige	medlemmer	i	Skole-	og	børneudvalget	i	Greve,	desuden	også	til	Social-	og	Inden-

rigsminister	Astrid	Krag	og	Social-	og	til	Indenrigsudvalget	i	Folketinget.	

	

Da	sagen	imidlertid	igen	står	stille,	er	planen	nu	at	sende	en	klage	til	Ombundsmanden	–	hvis	

ikke	kommunen	besinder	sig	efter	det	netop	overståede	netværksmøde.	Vi	mener	i	ABA-for-

eningen,	at	sagen	er	principiel.	Sagen	handler	ikke	udelukkende	om	en	specifik	familie	fra	

Greve.	Hvis	Greve	Kommunes	håndtering	bliver	normalbilledet	andre	steder	i	landet	–	og	det		
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tyder	noget	desværre	på	–	er	det	et	ganske	alvorligt	anslag	imod	hele	grundlaget	for	indsatsen	

for	handicappede	børn	og	deres	familier	i	Danmark.	Man	kan	blot	kigge	sig	lidt	rundt	omkring	

f.eks.	til	Frederiksberg	Kommune,	hvor	fejl	i	sager	om	både	tvangsanbringelser	og	handicap-

pede	børn	fornylig	betød	kommunaldirektørens	afgang.	Sagerne	i	Frederiksberg	er	langtfra	

færdigbehandlede	–	og	det	sker	heller	ikke	foreløbig.	

	

	

ABA-foreningen	på	café	–	nye	fællesskaber		

I	ABA-foreningen	har	vi	i	år	startet	et	nyt	tiltag.	Vi	vil	gerne	vil	være	med	til	at	skabe	fælles-

skab	blandt	forældre	og	fagfolk	inden	for	foreningen.	

	

Ideen	bag	tiltaget	opstod	på	baggrund	af	et	ønske	fra	flere	forældre	om	at	føle	sig	som	en	del	

af	en	større	helhed	samt	at	mødes	med	andre	forældre	i	samme	situation	med	mulighed	for	at	

drøfte	og	udveksle	erfaringer	og	tanker.	

	

I	foreningen	har	vi	lyttet	og	lavet	et	tiltag,	vi	kalder:	ABA-foreningen	på	cafe.		

	

Tiltaget	vil	over	det	næste	år	fungere	som	et	pilotprojekt	og	kommer	i	udgangspunktet	til	at	

foregå	i	København.	Omdrejningspunktet	er	først	og	fremmest	fællesskab,	men	vi	ønsker	ved	

hvert	møde	også	at	komme	med	enten	et	fagligt	input,	en	personlig	fortælling,	generelle	pro-

blematikker	eller	andet,	som	kan	være	med	til	understøtte	samtalen	om	ABA	som	teori,	me-

tode	og	hjemmetræningsprojekt.	Derudover	ønsker	foreningen	at	bruge	disse	møder	som	en	

erstatning	til	de	introduktionskurser,	der	tidligere	har	været	tilbudt	til	nye	familier	og	interes-

serede.		

	

Vi	har	indtil	nu	haft	det	første	møde	på	Cafe	Storm	B,	hvilket	var	en	stor	succes.	Der	mødte	17	

deltagere	op	–	herunder	fædre	og	mødre,	forældre	med	meget	ABA	erfaring,	helt	nyopstartede	

forældre	samt	supervisorer.	Tusind	tak	til	alle,	som	mødte	op	og	var	med	til	at	gøre	eftermid-

dagen	til	en	rigtig	god	oplevelse.	Vi	glæder	os	allerede	til	at	se	jer	igen!		

	

Vi	håber	selvfølgelig,	det	bliver	en	stor	succes,	så	vi	vil	kunne	udvide	konceptet	til	andre	dele	

af	landet.	

	

Fagfolk	er	altid	velkomne	til	at	deltage	og	komme	med	gode	input,	møde	andre	fagfolk,	samt	at	

møde	forældrene	i	deres	oplevelse	af	at	være	en	del	af	et	hjemmetræningsforløb,	men	arran-

gementerne	vil	som	udgangspunkt	være	rettet	mod	forældre	både	nye	som	gamle.		
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Handicapprisen	i	Aarhus	og	de	sociale	medier	

Handicaprådet	i	Aarhus	har	givet	ABA-investeringsprojektet	og	undertegnede	årets	handicap-

pris.	Det	er	naturligvis	meget	positivt	at	blive	anerkendt	for	sit	arbejde.	Samtidig	er	det	en	

stor	hæder	til	de	mange	ABA-pædagoger	i	de	involverede	daginstitutioner	og	skoler,	til	foræl-

drene	og	ikke	mindst	til	de	tyve	børn	i	projektet.	Næste	mål	bliver	nu	at	få	ABA-projektet	per-

manentgjort	til	næste	budgetforhandling	i	byrådet.	Forhandlingerne	afsluttes	til	næste	ef-

terår.	

	

I	Aarhus	er	der	nu	opstået	en	lille	dedikeret	gruppe	forældre,	som	påbegynder	politikerhen-

vendelser	til	foråret.	Håbet	er,	at	en	permanentgørelse	i	Aarhus	ville	kunne	åbne	op	for,	at	

medlemmer	af	foreningen	andre	steder	i	landet	–	dersom	det	måtte	være	et	ønske	–	kan	gå	til	

de	lokale	byrådspolitikere	og	bede	om	samme	ordning.	

	

Jeg	har	netop	været	med	til	at	holde	oplæg	for	Børneudvalget	i	Hillerød	kommune,	som	var	på	

besøg	hos	PPR	i	Aarhus	for	at	høre	mere	om	ABA-investeringsprojeket.	

	

I	forbindelse	med	handicapprisen	måtte	ABA-foreningen	imidlertid	lægge	ryg	til	en	del	hade-

fulde	kommentarer	på	de	sociale	medier.	Det	havde	jeg	dog	forudset	på	forhånd.	ABA	har	des-

værre	fået	en	særlige	status	som	retorisk	boksebold.	Personligt	er	jeg	dog	hverken	sønderlig	

overrasket	eller	påvirket	af	kommentarerne	på	de	sociale	medier	i	forbindelse	med	prisover-

rækkelsen.	Jeg	mener	nemlig	grundlæggende	ikke,	at	kommentarerne	har	nogen	reel	betyd-

ning	for	frekventeringen	af	nye	medlemmer	til	foreningen.	Jeg	mener	heller	ikke,	at	det	bliver	

sværere	at	få	samarbejde	op	at	stå	med	eksterne	parter	rundt	omkring	i	landet.	

	

Men	på	opfordring	vil	jeg	gerne	tage	spørgsmålet	op	på	generalforsamlingen,	da	der	kan	være	

medlemmer	rundt	omkring	i	landet,	som	af	og	til	oplever	konfrontationen	på	de	sociale	me-

dier	som	intimiderende.	Derfor	kan	I	finde	punktet	under	dagsordenen	nederst	i	denne	årsbe-

retning.	

	

Her	vil	jeg	dels	fremlægge	mit	eget	syn	på,	hvorfor	jeg	ikke	mener,	at	samtaler	på	de	sociale	

medier	gør	den	store	forskel	for	vores	foreningen	–	og	jeg	vil	også	fremlægge	konkrete	initia-

tiver	ift.	Autismeforeningen.	Desuden	skulle	dagsordenpunktet	meget	gerne	få	medlemmer	til	

at	bidrage	med	egne	erfaringer	med	oplevelser	på	de	sociale	medier.	Det	ser	jeg	frem	til.	
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ABA-foreningens	politiske	strategi	

Hvordan	skaber	vi	landspolitisk	interesse	for	psykisk	funktionsnedsættelse	og	ABA?		

	

Min	tilgang	til	sagen	fra	Greve	er	følgende:	Hvis	Ombudsmandens	udtalelse	bliver	tilpas	krads	

i	sin	kritik	af	Kommunen,	så	kan	den	kritik	måske	være	en	art	dåseåbner	til	at	få	dirket	hul	ind	

til	journalisterne	på	de	landsdækkende	medier	og	dermed	til	opmærksomheden	hos	social-

ordførerne	i	Folketinget.		

	

En	krads	kritik	fra	Ombundsmanden	er	altid	godt	konfliktstof	–	og	konflikt	er	mediernes	og	

journalisternes	fortællemæssige	grundelement.	

	

Derfor	har	jeg	tænkt	mig	personligt	at	støtte	arbejdet	med	at	udarbejde	klagen	til	Ombunds-

manden	økonomisk	med	1.000,-	fra	handicapprisen.	Jeg	ser	nemlig	klagen	som	led	i	forenin-

gens	overordnede	politiske	strategi.	

	

Samtidig	med	klagen	til	Ombudsmanden	skal	ABA-foreningen	bede	om	at	få	lov	til	at	kvalifi-

cere	de	forestående	politiske	tiltag	fra	KL	og	Pernille	Rosenkrantz-Theil.	Det	kan	vi	gøre	ved	at	

indsende	konkrete	eksempler	på	inklusionsprojekter.	F.eks.	vellykkede	ABA-hjemmetræ-

ningsprojekter	og	ABA-investeringsprojektet	i	Aarhus.	ABA-foreningen	skal	med	eksemplets	

magt	vise,	hvad	begrebet	helhedsorientering	går	ud	på.	Vi	skal	vise,	at	helhedsorientering	i	den	

pædagogiske	indsats	er	hele	forudsætningen	for	at	kunne	lykkes	med	inklusion	af	børn	med	

psykisk	funktionsnedsættelse	i	danske	daginstitutioner	og	skoler.	Derfor	skal	vi	tage	politi-

kerne	på	ordet,	når	de	påstår,	at	de	vil	have	social-,	beskæftigelses-,	sundheds-	og	uddannel-

sesområdet	til	at	spille	sammen	på	handicapområdet.	Lad	os	vise	dem,	hvordan	det	kan	lykkes	

i	praksis.	

	

Jeg	ved,	at	KL´s	formand	og	borgmester	i	Aarhus,	Jacob	Bundsgaard,	allerede	er	fuldt	ud	op-

mærksom	på,	at	ABA-foreningen	gerne	deltager	i	arbejdet	med	at	styrke	handicapområdet	i	

Danmark.	Det	sagde	jeg	nemlig	til	ham	i	min	takketale	i	forbindelse	med	overrækkelsen	af	

handicapprisen.		

	

Jeg	kan	naturligvis	ikke	på	forhånd	vide,	hvor	effektiv	strategien	vil	være.	Men	uden	en	stra-

tegi	kan	vi	være	helt	sikre	på	ikke	at	blive	lyttet	på	af	den	brede	offentlighed.	Så	skulle	I	sidde	

inde	med	idéer	og	tiltag	i	den	her	sammenhæng	–	eller	har	i	lyst	til	at	kommentere	strategien	

–	så	lad	os	drøfte	videre	på	landsmødets	generalforsamling.	
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ABA-foreningens	hjemmeside	og	abaforum.dk	

Jeg	er	rigtig	glad	for,	at	Peter	Westh	stadig	har	lyst	til	at	fungere	som	webmaster	for	vores	

hjemmeside	og	på	Podio!	I	skrivende	stund	kan	jeg	se	en	masse	fine	opdateringer	på	Podio	

med	diverse	træningsmaterialer.	Tak	for	det!	

	

I	den	forbindelse	må	I	gerne	vide,	at	Peter	også	har	brugt	en	masse	tid	på	at	flytte	materiale	ud	

af	abaforum.dk.	Hensigten	er	at	nedlægge	sitet.	Det	bliver	formentlig	i	2.	kvartal	i	år.	Og	mens	

arbejdet	pågår,	får	Peter	sat	systemet	op	–	som	jeg	har	forstået	det	–	så	alle	fremtidige	google-

søgninger,	der	ellers	ville	pege	på	abaforum,	bliver	omdirigeret	til	foreningens	hjemmeside.	

Det	ville	være	befordrende	for	aktiviteten	på	foreningens	hjemmeside	og	dermed	blive	et	

boost	til	foreningen.	

	

Skulle	der	være	nogle	af	jer,	der	tænker	på,	om	der	stadig	kunne	ligge	enkelte	personføl-

somme	oplysninger	på	abaforum,	så	kan	vi	informere	om,	at	den	del	er	lukket	ned.	

	

I	øvrigt	kan	vi	fortælle,	at	vi	i	bestyrelsen	påtænker	os	at	skrive	nye	tekster	til	hjemmesiden.	

Forslag	og	idéer	modtages	på	generalforsamlingen.	

	

Medlemstal	og	regnskab	

Dags	dato	har	foreningen	265	registrerede	medlemmer	i	databasen.	I	2019	er	der	kommet	25	

nye	til	og	fire	i	2020.	Sammenholdt	med	udmeldelserne	ligger	medlemstallet	stabilt	–	også	

henover	årene.	Eksempelvis	var	medlemstallet	i	2016	på	260	medlemmer	og	i	2015	252.	

	

Regnskabet	for	2019	ser	fint	ud.	Foreningens	saldo	er	ved	udgangen	af	året	godt	39.000,-	mod	

godt	23.000,-	sidste	år.	Konsolideringen	af	økonomien	skyldes	bl.a.	reduceringen	i	socialrådgi-

verordningen	og	lidt	højere	kontingentindtægter	i	år.	Udgifterne	til	bestyrelsesarbejde	er	dog	

samtidig	steget	fra	ca.	4.500,-	til	ca.	9.500,-	og	har	sin	årsag	i	de	øgede	transportudgifter	på	

tværs	af	landet.	Desuden	har	vi	stadig	udgifter	til	abaforum-sitet	på	7.000,-	pr.	år.	

	

	 2016 2017 2018 2019 

2018-

>2019 

Indtægter kr 104.905,23  kr 88.254,49  kr 100.891,31  kr 90.268,96  -11% 

Udgifter 

kr -

114.202,44  

kr -

192.962,85  

kr -

138.733,76  

kr -

74.123,88  -47% 

Netto kr -9.297,21  

kr -

104.708,36  kr -37.842,45  kr 16.145,08  -143% 

Saldo 1/1 kr 175.261,23  kr 165.835,27  kr 61.126,91  kr 23.284,46  -62% 
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Saldo 31/12 kr 165.835,27  kr 61.126,91  kr 23.284,46  kr 39.429,54  69% 

Afvigelse kr -128,75  kr 0,00  kr 0,00  kr -0,00   

      

Administration kr -6.326,08  kr -2.102,35  kr -2.990,61  kr -1.180,58  -61% 

Bogføring/Regnskab kr -10.000,00  kr -  kr -  kr -   

Bestyrelsesarbejde kr -6.800,63  kr -442,16  kr -4.402,92  kr -9.576,70  118% 

Diverse kr -  kr -  kr -  kr -521,00   

Foreningsadministrator kr -8.020,00  kr -4.521,50  kr -4.526,00  kr -3.189,50  -30% 

Forældrekursus, ind kr -  kr 10.275,00  kr -  kr -   

Forældrekursus, ud kr -  kr -24.187,00  kr -151,00  kr -  -100% 

Juridisk arbejde, AS 9-17 kr -  kr -16.250,00  kr -  kr -   

Kontingent kr 51.036,50  kr 46.753,77  kr 48.993,88  kr 58.583,71  20% 

Landsmøde, ind kr 22.650,00  kr 17.625,72  kr -  kr 11.189,47   

Landsmøde, ud kr -32.076,47  kr -24.172,21  kr -18.988,98  

kr -

25.706,75  35% 

Manglende indtægt, sidste år kr 23.450,00  kr -  kr -  kr 15.372,74   

Nemtilmeld, ind, netto kr 1.608,73  kr -  kr -  kr 882,60   

Ny hjemmeside, design & gra-

fik kr -  kr -23.375,00  kr -  kr -   

Ny hjemmeside, hosting kr -  kr -1.496,25  kr -9.044,83  kr -5.985,00  -34% 

Ny hjemmeside, indhold kr -  kr -10.000,00  kr -  kr -   

Ny hjemmeside, opsætning kr -28.125,00  kr -28.125,00  kr -  kr -   

Sagsrådgiverordning, ind kr -  kr 6.200,00  kr 50.428,19  kr -  -100% 

Sagsrådgiverordning, ud kr -  kr -38.750,00  kr -87.656,25  

kr -

14.854,60  -83% 

Serverleje (ABA-forening/fo-

rum) kr -14.535,26  kr -4.155,00  kr -8.023,17  kr -7.312,50  -9% 

Serverleje (til hvad?) kr -  kr -4.425,00  kr -2.950,00  kr -276,25  -91% 

Ukendt kr -  kr -  kr 1.469,24  kr 872,30  -41% 

Ullerslev, ind kr 6.160,00  kr 7.400,00  kr -  kr 3.368,14   

Ullerslev, ud kr -8.319,00  kr -10.961,38  kr -  kr -5.521,00   
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Dagsorden	til	generalforsamling	2020	
	

•  Valg af dirigent og referent 

 

 

•  Bestyrelsens beretning 

 

 – (se årsberetning) 

 

•  Forelæggelse af det reviderede regnskab 

 

 – (se årsberetning) 

 

•  Fastlæggelse af kontingent 

 

 – Foreslås uændret 

 

•  Behandling af indkomne forslag 

 

 – Bestyrelsen foreslår to ændringer af vedtægterne. Vores første ændringsforslag handler om  

    § 8  Tegningsret. Bestyrelsen ønsker at ændre den nuværende formulering: 
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 Forslag til ny tekst: 

 

Ændringerne – særligt stk. 5 – er Sydbanks helt utvetydige krav for i det hele taget at ville fort-

sætte som bank for ABAforeningen og handler i al væsentlighed om ændrede betingelser for bank-

virksomhed i Danmark set i lyset af fx hvidvaskskandalerne i bl.a. Danske Bank og Britta Nielsen-

sagen. Rollerne i bestyrelsen klargøres med forslaget både formelt og i det daglige med en større 

grad af gennemsigtighed og fleksibilitet ift. økonomien.  

 

 

   – Bestyrelsens andet ændringsforslag til vedtægterne handler om § 4 stk. 11. Bestyrelsen ønsker 

  at ændre den nuværende formulering:  

 

  Forslag til ny tekst: 

 

 

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen i øjeblikket har to medlemmer, som er supervisorer. 
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•  Valg af formand 

 

– Der blev afholdt formandensvalg sidste år for en toårig periode. 

 

 

•  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

– Opbakningen internt i bestyrelsen er stor, og vi kan fortsætte uden tilgang af nye medlemmer, 

men du er alligvel meget velkommen til at stille op som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant. 

 

 

•  Valg af revisorer 

 

 

•  Eventuelt 

	

	
Håber	vi	alle	ses	på	online-generalforsamling	d.	15.	september

	

Venlig	hilsen	

	

	

Tomas	Bjørn	Pedersen,	landsformand	ABA-foreningen	
 


