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Referat af online-generalforsamling d. 15. sep 2020 
 
Bestyrelsen er repræsenteret ved: Tomas Bjørn Pedersen (formand), Anne Lindholt (næstformand), 

Ditte Andreassen, Miriam Sveistrup, Henriette Juul Brandtberg, Martin Skjoldborg og Anders Kirdan. 
 

x Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Tomas 

Referent: Henriette 
 

x Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 
 – (se årsberetning 2020, 2. udg.) 
Regnskabet fremlægges. Der er ikke nogen bemærkninger fra medlemmerne. 
 

x Fastlæggelse af kontingent 
 
Foreslås uændret. Medlemmerne er enige heri. 
 
 

x 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 
fortsætte som bank for ABAforeningen og handler i al væsentlighed om ændrede betingelser for 
bankvirksomhed 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. 
  
Afstemning: 21 medlemmer stemmer for, 0 stemmer imod 
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 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. 
 
Input fra medlemmerne: 
Peter Westh byder ind med baggrunden for den oprindelige tekst. Om hvordan den engang havde 
en anden funktion end i dag. 
Spørgsmål fra et af medlemmerne: Hvad gør vi i den situation, at den person, der kommer til at 
afgøre det, er både forælder og fagperson? Der kommer flere forslag til en alternativ ordlyd. 
Beslutningen falder dog på at beholde ordlyden, men at alle medlemmer tæller i hver af de 
grupper, de tilhører. En forælder som også er fagperson tæller således i begge grupper. 
 
Afstemning: 21 stemmer for, 0 stemmer imod 
 
 
 
x  Bestyrelsens beretning 
 
  – (se årsberetning 2020, 2. udg.) 
 
Fredagscafé 
Miriam og Henriette beretter om den online-café, der er i gang med at sætte op. I første omgang 

var det et fysisk projekt, som skulle give plads til medlemmerne kunne mødes. Efter corona-

nedlukning begyndte vi at drøfte muligheden for at gøre det online. I første omgang lagde vi et 
møde, som skulle afdække behovet, men der er mange ideer på tegnebrædtet og vi hører gerne, 
hvis der er specifikke temaer og behov, I gerne vil have dækket. 
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Indspark fra medlemmer:  

- Alle temaer kunne være interessant.  
- Det har virket godt i Gentofte forældreforening at mødes fysisk på café. De seriøse indslag 

blev annonceret på forældre-intra og inspirerede mange medlemmer med. I dag er 
foreningen på 200 medlemmer. 

- Regionale fysiske cafémøder, hvor der er et fagligt indspark online. 

 
Landsmøde 

Blev dette år udskudt grundet covid-19. Vi satser på at komme stærkt igen i april næste år. I det 

format det kan lade sig gøre alt efter smitterisiko. 

 
Sagen fra Greve 
Kort præsentation af sagen. Foreningen har støttet med vejledning gennem Søren Møller 

Petersen. Der er faldet en afgørelse fra Ombudsmanden, som ikke går ind i sagen. Begrundelsen 
er, at sagen ikke er beklaget helt til ende. Det vurderer foreningen ikke passer, idet sagen har 
været bragt op for borgmesteren. Henriette og Miriam har uden beregning på foreningens vegne 

besøgt familien og lavet en udtalelse om deres vurdering af familiens forældreevne. Det positive 

er, at det har løftet på Greve kommunens syn på familien idet, som nu er gået i dialog med 

familien. 

  
Spørgsmål fra medlemmerne: 

- Hvad er årsagen til at gå ind i netop denne sag? Tomas: familien har stort set ikke fået 

nogen hjælp i løbet af de to år – det er en ekstraordinær sag, som foreningen ikke har set 
før. 

- Hvad kan en sag hos ombudsmanden have af betydning? Tomas: De er principielle for at 

sikre retssikkerheden for borgeren.  
- Hvad har familien tidligere søgt om? Tomas: i første omgang tabt arbejdsfortjeneste. Der er 

senere også søgt om hjemmetræning. Miriam: de bliver fanget i lovgivningen og på skift 

vurderet til at være lidt for godt fungerende og lidt for dårlig til at få støtte. 

- Skal vi tage lignende sager ind fremadrettet. Tomas: det bør vi kunne. Det har været en 
hård omgang. Miriam: alle må gerne henvende sig. Vi vil gerne være forebyggende i at 

hjælpe de familier, der har brug for det.  

- Sagen er ikke ABA-specifik. Har I overvejet at inddrage Landsforeningen for Autisme eller 
andre store spillere. Tomas: ja helt bestemt! Også Justicia. Jeg vil tage fat i formanden for 

Landsforeningen. Miriam: med det in mente, at det er en familie, der skal hænge sammen i 
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det. Et medlem påpeger: rent strategisk er det smart at skabe en bro til Landsforeningen 

for Autisme. 

- Der har været et borgerforslag ift. at kommunerne skal tilbagebetale udgifter under 

behandlingstiden af klagerne. Tomas: Vi står stærkest, hvis vi kan få systemet til at fungere 

rigtigt, når beslutningsprocessen bliver gjort i første gang. Så vi kommer helt undenom de 

mange klagesager. Henvisning til et aktuelt borgerforslag, hvor handicapområdet flyttes ud 

af kommunen. 

 

 

Evaluering på Århus-projektet 
Tomas præsenterer projektet. Der ligger 3 indstillinger på projektet netop nu. 1) Projektet får 20 

faste pladser imod en kompensation. 2) Projektet fortsætter som nu. 3)  Projektet lukkes. En fast 
plads betyder, at du har et fast støttetimer til et ABA-projekt, som på sigt er faldende, men trods 
alt fast. Derudover er der i kommunen ABA-supervisorer ansat, således at tilbuddet hører under 

det offentlige. Det drejer sig om børn i almen folkeskole.  
Socialdemokratiet er det største parti i Århus kommune. De virker til at støtte forslaget, men det 
er budgetforhandlingerne, som kommer til at afgøre det. Flere af foreningsmedlemmer har været 

med på evalueringen af projektet. Vi skal have en endelig afgørelse, før vi hejser noget flag. 
Budgetforhandlingerne er i gang. Forslaget er en indstilling i embedsværket, hvilket er en fordel. 

Det har været stor aktivitet fra eksterne parter i sagen.   

Foreningen holder særligt øje med sagen, fordi den kan bygge bro for at gøre det i andre 
kommuner, hvis sagen bliver gjort til en permanent ordning fremfor et projekt. Det er en måde for 

os at komme igennem. Der er en øget interesse fra forskellige parter, så tiden er også til det. 

Der er snak om, hvad projektet vil kunne kalde sig og det drøftes, hvad betydningen af navnet kan 
være. Gode bud og ideer må gerne sendes til Tomas. 

 

Andre igangværende projekter 

Mini-projektet med sts-midler. Mentor-ordning for unge med en diagnose. 
Unge-projekter til børn og unge med autisme. Evt. som tidligere har været i hjemmetræning. 

 

Input fra medlemmerne, som noteres: 
- Kan vi få voksne eller store unge til at komme og fortælle om, hvordan de har oplevet det? 
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x  Valg af formand 
 
– Der blev afholdt formandsvalg sidste år for en toårig periode. 
 
 
x  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Opstillede kandidater: 

Ditte 

Anders 

Andreas (suppleant) 

 

Afstemning: Alle tre er enstemmigt vedtaget 
 
 
x  Valg af revisorer 
 
Foreningen har valgt fremadrettet at indkøbe en revisor til at lave regnskabet. Martin Skjoldborg 
har meldt sig som foreningens kassér. 
  
 
x  Eventuelt 
 
Ingen yderligere kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
Henriette Juul Brandtberg  
d. 23.09.2020 

 

Tomas
Tomas Bjørn Pedersen


