
 
 

 
 

 
 

 
 

Referat af Generalforsamling i ABA-foreningen, lørdag 15. juni 
2019 i Ringe 
1. Valg af dirigent (Peter Westh valgt)  

2. Valg af referent (Peder Møller valgt)  

3. Formandens årsberetning:  

a. Medlemsudviklingen har været nogenlunde stabilt stigende (fra 50 til 

knap 300 mellem 2004 og 2019). Der kan ikke ses hop fx i forbindelse 

med indføring af hjemmetræningsloven. Formanden vurderer at 

omkring 140 familier blandt medlemmerne er i gang med en aktiv ABA-

indsats. Det tal burde kunne være en del højere. En ABA-indsats vil 

næsten altid være en hjemmetræningsindsats med undtagelse af 

“Aarhusprojektet”.  

b. Ankestyrelsen har på bagkant af permanentgørelsen af 

“hjemmetræningsloven” foretaget en undersøgelse af hvordan 

ordningen opleves. Et åbenlyst problem, der afdækkes i den 

undersøgelse er at kun meget få kommuner altid informerer om 

muligheden (9 ud af 94).  

c.  I samme rapport ses der alarmerende statistik omkring ankesager. Kun i 

28% af sagerne får kommunerne medhold. Disse dækker primært over 

afslag på ansøgning om hjemmetræning (kommunen får medhold i 

under 10% af sagerne). Moralen er at det hjælper at klage og eller anke.  

d. Foreningen har haft en aftale med en socialrådgiver om støtte i sådanne 

ankesager, hvor medlemmerne kan få hjælp til ansøgninger og klager 

med en delbetaling fra ABA-foreningen, men det er ikke lykkedes at få 

finansiering af denne aftale, så for at undgå at foreningens kasse går i nul 

er ordningen desværre blevet forringet.  

e. Deltagelse på landsmødet har været støt dalende fra 2013 til 2019 (fra ca. 

85 til 55). Der er flere bud på hvad, der måske kan gøres for at øge 

deltagelsen: være bedre til at få fat i forældre til nydiagnosticerede børn, 



 
 

 
 

 
 

 
 

flytte landsmødet til september/oktober, prøve med overnatning med en 

aftenfest (omend det er noget vi tidligere har gået væk fra). Der snakkes 

også om den geografiske placering, men landsmødet har været i både 

København, Fyn og Jylland og der er ikke noget mønster.  

 

En udfordring er nok at der generelt er mange tilbud for adspredelse, 

som landsmødet kæmper imod. En “positiv” forklaring kunne være at det 

måske trods alt er blevet lettere at træne ABA end det tidligere har været 

tilfældet, så behovet for at komme til landsmødet er blevet mindre. 

Måske muligheden for erfaringsudveksling på sociale medier også har 

reduceret “værdien” i at deltage på landsmødet. Måske det var muligt at 

have folk med på videoskærm, så det var muligt at få adgang til 

udenlandske foredragsholdere uden at de behøver rejse hertil.  

f. Vi har i nogle år haft forældrenetværk på Podio og vi har nu forsøgsvist 

prøvet at lave det samme på Facebook. Det har givet lidt mere liv, men det 

er endnu uklart om vi fortsat skal bruge begge platforme eller skal satse 

på kun én (og i givet fald hvilken).  

g. Den nye hjemmeside er efterhånden klart, omend vi stadig tilføjer 

materiale. Der er blevet lavet en aftale om at materialet på ABAforum.dk 

(med redigering) bliver flyttet over på ABAforeningen.dk.  

4. Regnskab for 2016, 2017 og 2018 fremlagt. Der er blevet spist af foreningens 

formue i årene bl.a. pga. betaling for ny hjemmeside, advokatbistand ifm. 

revidering af hjemmetræningslov, og socialrådgiverordningen. Der var tilbage i 

2015 en meget stor kassebeholdning, som bestyrelsen har taget en bevidst 

beslutning om at bruge til noget fornuftigt. Det er engangsudgifter, så egentlig 

har foreningen en sund økonomi.  

5. Bestyrelsen foreslår at kontingenterne fastholdes uændrede. Det opponeres 

ikke.  

6. Valg af ABAforeningens formand: Tomas Bjørn Pedersen stillede op og blev 

valgt.  

7. Valg til ABAforeningens bestyrelse.  



 
 

 
 

 
 

 
 

a. Ikke på valg: Ditte Andreassen, Ulrik Falktoft  

b. Genopstiller: Anne Lindholt, Torben Ibsen  

c. Nyvalgt: Gustav Bjørn, Martin Skjoldborg, Henriette Juul Brandtberg og 

Miriam Sveistrup Walsøe  

d. Suppleanter: Julie Munch, Anders Kirdan  

8. Martin Dylewski er genvalgt som revisor.  

9. Eventuelt.   
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