
Referat	  for	  Landsforeningen	  Autisme,	  

Kreds	  Roskildes	  
generalforsamling	  den	  2.	  marts	  2016	  

	  

Forsamlingen	  valgte	  Alex	  Bager	  til	  dirigent,	  der	  konstaterede	  at	  mødet	  var	  lovligt	  indvarslet	  i	  henhold	  til	  
vedtægterne.	  

1	  Formandens	  beretning	  

Formanden	  Uffe	  Lund	  Mohrsen	  aflagde	  beretning,	  der	  også	  var	  omdelt	  på	  mødet.	  Beretningen	  vedlægges	  i	  
punktform	  til	  dette	  referat.	  Generalforsamlingen	  godkendte	  beretningen.	  

2	  Kreds	  Roskildes	  regnskab	  

Kassereren	  Trine	  Speiser	  var	  forhindret	  i	  fremmøde	  og	  derfor	  fremlagde	  næstformand	  Rune	  Gamby	  
regnskabet.	  Generalforsamlingen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  

3	  Kontingent	  for	  Landsforeningen	  og	  Kredsen	  

Det	  blev	  oplyst,	  at	  landsforeningens	  repræsentantskab	  har	  fastsat	  kontingent	  til	  350	  kr.	  

4	  Forslag	  fra	  bestyrelsen	  

Ingen	  forslag	  

5	  Indkomne	  forslag	  

Ingen	  forslag	  

6	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  

Forsamlingen	  genvalgte:	  

Uffe	  Lund	  Mohrsen,	  Trine	  Speiser	  og	  Annette	  Brasholt.	  

7	  Valg	  af	  suppleanter	  

Forsamlingen	  genvalgte:	  

Lise	  Hansen	  og	  Karina	  Hansen	  

8	  Valg	  af	  2	  revisorer	  

Forsamlingen	  genvalgte:	  

Jan	  Lykke	  Christensen	  og	  Alex	  Bagger	  



9	  Valg	  af	  3	  repræsentanter	  og	  1	  suppleant	  til	  Landsforeningens	  repræsentantsskabsmøde	  

Uffe	  Lund	  Mohrsen,	  Rune	  Gamby	  og	  Annette	  Brasholt	  blev	  valgt	  til	  repræsentanter	  og	  Lise	  Hansen	  som	  
suppleant.	  

10	  Eventuelt	  

Karina	  Hansen	  orienterede	  om	  et	  Fifa-‐arrangement	  for	  unge	  drenge.	  Se	  evt.	  på	  foreningens	  hjemmeside,	  
hvis	  man	  er	  interesseret.	  

Svært	  at	  finde	  kredsens	  link	  på	  landsforeningens	  søgefelt.	  Der	  burde	  være	  et	  link	  til	  kredsens	  hjemmeside	  
via	  søgefeltet.	  

Der	  blev	  spurgt	  til	  foreningens	  bisidderordning.	  Kredsen	  har	  2-‐3	  bisiddere	  med	  forskellige	  kompetencer,	  
der	  gerne	  hjælper	  i	  konkrete	  sager	  med	  offentlige	  myndigheder,	  hvis	  bisidderne	  har	  ressourcer	  til	  det.	  Det	  
er	  frivilligt	  ulønnet	  arbejde	  og	  skal	  kunne	  passes	  ind	  i	  en	  travl	  hverdag.	  

Et	  medlem	  ønskede	  vidensdeling	  af	  for	  eksempel	  deltagelsen	  i	  Sikon.	  Bestyrelsen	  opfordrer	  til	  at	  møde	  op	  
til	  netværksgrupperne	  og	  tema-‐aftnerne,	  hvis	  man	  ønsker	  større	  vidensdeling.	  

Bestyrelsen	  må	  meget	  gerne	  præsentere	  sig	  på	  hjemmesiden	  med	  baggrund	  og	  kompetencer.	  

Køges	  Jacob	  Mark	  (SF)	  er	  blevet	  valgt	  ind	  i	  folketinget	  og	  taler	  gerne	  børnenes	  sag.	  

Efter	  generalforsamlingen	  holdt	  Maja	  Toudal	  foredrag	  om	  energi-‐regnskabet,	  som	  hun	  har	  udviklet	  
sammen	  med	  Tony	  Attwood.	  

Medlemmerne	  opfordres	  til	  at	  besøge	  hjemmesiden	  for	  information	  i	  løbet	  af	  året:	  http://au10sme.dk	  

Referatet	  er	  godkendt	  af	  dirigent	  og	  formand.	  


