
	  

 
Indkaldelse til Generalforsamling  
Tirsdag d. 14. marts 2017 - Kl. 19:00 – 20:00 

Sted:  HVB – Himmelev/Veddelev Fodboldklub lokaler 

            Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde 

Bemærk det er det bagerste klubhus, lige ved fodboldbanerne, så 
ikke de 2 forreste ”haller”, men den bagerste. 

 

Kl. 20:00 – 21:00 Foredrag ved Lasse ros: Mit liv som usynlig 
autist (emnet fundet ved afstemning på foreningens hjemmeside)  

Et foredrag om ”Mestringsstrategier” 

Hvordan er det er at leve med Aspergers syndrom, i en hverdag der ligner alle 
andre menneskers ? – altså uden for ”systemet/systemerne”.  

Hvilke problemer møder man, som det man kunne kalde usynlig Asperger?  

Hvordan klarer man, uden hjælp fra sagsbehandlere, kommune eller mentorer, 
at navigere i uddannelsestilbud og lignende? Hvordan er man f.eks. kæreste? 
Hvordan er man storebror? Og hvordan er man lægesekretær? Hvad er årsag, 
og hvad er virkning og i forhold til hvad og på grund af hvad?  



Dagsorden: 
Dagsorden  ifølge  foreningens  vedtægter:  	  

  
1.     Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Alex Bager. 
2.     Formanden aflægger beretning. 
3.     Kassereren aflægger det reviderede regnskab. 
4.     Kontingent fra Landsforeningen oplyses. 
5.     Behandling af forslag fra bestyrelsen. 
5.     Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. 
6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7.     Valg af suppleanter. 
8.     Valg af 2 revisorer. 
9.     Valg af 2 repræsentanter og 1 suppleant til 
   Repræsentantskabsmøde 
10.   Eventuelt. 

 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
 

Rune Gamby  modtager genvalg 

Jeanne Riise  modtager genvalg 

Følgende suppleanter er på valg: 

Lise Hansen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Annette 
Brasholt og skal først vælges til næste år. 

Karina Hansen modtager genvalg.  

Lisa  Munch  Pedersen   indstillet  af  bestyrelsen  til  valg  på  generalforsamlingen.  

  
Revisorer:    
Jan  Lykke  Christensen     modtager  genvalg  
Alex  Bager   modtager  genvalg    
  
Repræsentantskabsmøde: 
Bestyrelsen foreslår valg af Rune Gamby, Lise Hansen og 
Uffe Lund Mohrsen, samt Karina Hansen, Jeanne Riise og Lisa Munch Pedersen som 
suppleant. 
	  


