
Bestyrelsens beretning                     9.marts 2022 

 

Status siden sidst. 
Vi har i kreds Nordjylland lige nu, 903 medlemmer. Vi var 9/6-21 ved sidste generalforsamling 871 
medlemmer. 

Vi er en lille bestyrelse, men har gjort hvad vi kunne for at dække alle 9 kommuner og det vil vi 
også fremover.   

 

                                                                       
 
Vi har lært af Covid19 
Vi glæder os til at vi igen kan ses til fysiske 
arrangementer! Vi nåede at holde et par fysiske 
arrangementer i 2021. Selvom det har været lidt træls 
med al den isolation, har vi lært at bruge online foredrag 
og nogle medlemmer kan bedre benytte denne form for 
arrangementer. Derfor vil vi fremover bestræbe os for at 
både arrangerer fysiske og online arrangementer. 

 

 

 

 

Trods kaos i LA fortsættes kredsarbejdet uændret 
Der er kaos i landsforeningen. Alt dette betyder ikke noget for kredsarbejdet. Der har ganske vist været 
Corona, men vi har allerede planlagt, mange arrangementer, for resten af året. 

Landsforeningen Autisme (LA) fik ny formand for knapt 1½ år siden og en del hovedbestyrelsesmedlemmer 
valgte at trække sig efter valget. Det har betydet nye kræfter i bestyrelsen og ændringer i Landsforeningen. 
Det er positivt, at der er taget initiativ til flere udvalg med deltagere fra kredsene. Desværre har 
Landsforeningen også fået alvorlige økonomiske problemer. Den nye bestyrelse beskylder den gamle 
bestyrelse for årsagen og den gamle bestyrelse, mener årsagen er den nye bestyrelse. Det er svært at vide, 
hvad der er sket som udenforstående. Man må godt begå fejl, når man er en ny formand, men det er 
bekymrende, at der bliver ved med at være fejl. Man glemte bl.a. at søge midler i foråret. Man har ikke styr 

Vi har lært af COVID19! 



på, hvornår foreningen kommer i likviditetsproblemer og man har ikke en plan B, når de forventede 
indtægter ikke går ind på kontoen. Blot for at nævne nogle af de bekymrende tendenser. 

 

 

Landsforeningen havde repræsentantskabsmøde i efteråret over tre dag, fordi der var mange 
dagsordenspunkter og specielt de nye vedtægter tog tid at behandle. 

 

Kredsens midler har været tilbageholdt 
I januar skrev formanden til alle kredse, at landsforeningen tilbageholdt halvdelen af kredsenes 
kontingenter i en mindre periode, for at kunne betale landsforeningens regninger.  Formanden havde 
dagen forinden holdt møde med kredsenes formænd uden at nævne tilbageholdelsen eller den 
økonomiske situation. En del formænd følte dette som et økonomisk overgreb og et tegn på manglende 
inddragelse og demokrati i foreningen. Kredsene vil hjælpe landsforeningen, hvis landsforeningen er i en 
truende økonomisk situation, men det kræver, at vi bliver inddraget og at det ikke sker som et overgreb. 

 

Landsformanden truer kredsformændene 
Derfor klagede en del kredse til landsbestyrelsen og formanden. Der kom ingen svar. I tredje mail skrev en 
formand, at hun følte at formanden fuskede med kredsenes midler. Landsformanden svarede i et åbent 
brev til alle formænd, at hun ikke accepterede tonen i brevet, krævede udtalelsen trukket tilbage og hun 
ellers ville bede foreningens advokat tage aktion. Endvidere krævede formanden, at hendes mail ikke blev 
vist til andre. Dvs. at formændene ikke måtte vise Landsformandens mail til deres bestyrelser eller 
medlemmer. 

Det er klart, at vi som kredsformænd føler os truet, når kredsenes midler bliver inddraget og vi ikke får en 
forklaring. Det er uskønt, at formanden prøver at true formændene til tavshed, når vi ikke får svar og ikke 
mener, der er hjemmel til det, formanden gør. 

Der har været flere eksempler på, at magten centreres omkring den nuværende bestyrelse og formand. Når 
man forsøger at argumentere imod denne tendens og ikke kan finde hjemmel til bestyrelsen aktiviteter, for 
vi blot at vide, at det er der. Formanden og bestyrelsen har indtil videre flertal i repræsentantskabet. 

I den forbindelse har jeg som formand, lørdag d 5.marts deltaget i en konfliktmæglings møde på Fyn, hvor 
næsten alle kredsformænd eller en repræsentant fra kredsbestyrelsen og HB deltog. 

 

 

 



 

 

 

Vil du dele dine sorger, 
udfordringer og glæder 
som autismeforældre 
Det ligger i kortene, at det ikke er 
helt nemt at være 
autismeforældre. Der er mange 
bump på vejen og nogle føles 
som bjerge. Når vi både tackler 
børnenes nederlag, kampen med 
kommunen og de alternative 
mestringsstrategier, kan vi på en 
og samme tid både føle os som 
supermennesker og meget 
ensomme. Det sjove er, at vi alle 

Vi skal ikke trues! Vi skal inddrages, 
høres og beslutte i fællesskab 



på en eller anden vis går ad den samme vej, og det er forunderligt, hvor meget vores situation alligevel 
ligner hinanden trods vores forskellige børn. 

 

Kredsbestyrelsen taler din sag 
Når man er handicappet, ved man, at handicappede 
ikke bliver behandlet lige sammenlignet med andre 
mennesker. Vi er dobbelt belastet. Vi skal både 
kæmpe med handicappet og med kommunerne for at 
vi kan modtage den støtte, som vi i lovgivningen er 
berettiget til. 

I FN’s Handicapkonvention er målet, at de 
handicappede skal have lige rettigheder som andre 
borgere. I vejledningen til servicelovens vejledning 
står der: ”En række af ydelser efter serviceloven har til 
formål at kompensere for nedsat funktionsevne, 
således at den pågældende så vidt muligt sættes i 
stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har 
en funktionsnedsættelse, men som er i samme situation.” 

Der burde være lighed, men i praksis er der meget ulighed. 

Landsforeningen Autisme – Kreds Nordjylland er ikke en partipolitisk forening, men vi ser det også som en 
af vores fornemste opgaver at være en handicappolitisk forening, der bl.a. vil tale jeres sag lokalpolitisk. Vi 
forsøger også og har også fået pladser i DH i flere kommuner. Bl.a Ålborg, Brønderslev og Rebild. Vi har 
også et medlem der sidder i Hjørring. Vores ønske er at, hvis vi i bestyrelsen, ikke selv har mulighed for at 
besidde en plads i kommunerne, at vi så vidt muligt har kontakt med medlemmet der så sidder i rådet, så vi 
ved hvad der rør sig og evt kan komme med opbakning og sparring. 

 

Aktiv valgkamp 
Vi har netop valgt nye byråd og regionsråd. Din kredsbestyrelse har været aktiv i valgkampen. Ikke for et 
bestemt parti – men for dig! Vi har ikke kunnet overkomme at være lige aktive i alle 9 kommuner. Vi har i 
alle kommuner benyttet Landsforeningens manifest, der satte fokus på retssikkerhed og fik mange 
politikere til at skrive under. Vi vil efterfølgende holde dem op på deres løfte! En anden bonus er, at vi 
samtidig har fået kontakt til flere politikere. 

 

 

Vil du være frivillig 



Vi mangler personer der kan stå for støttegrupper Du skal bare være administrator/tovholder og du 
behøver ikke have viden om lovgivning eller autismeområdet, men du skal have vide om 
administrator/tovholder opgaven og den vil vi gerne hjælpe dig med! 

Det kan siges kort – send flere penge! Vi kan altid også bruge midler til vores aktiviteter. Har du ideer eller 
erfaring med at søge midler til vores formål, må du meget gerne hjælpe os! 

Er du interesseret, så kontakt formanden! 

 

 

Vil du gøre brug af vores bisidderservice 
Bestyrelsen udfører frivilligt arbejde og kan i begrænset omfang også tilbyde bisidderservice, hvis det kan 
tilpasses vores arbejde og ressourcer.  Vi har 3 medlemmer der yder bisidning. Kontakt os gerne, hvis du 
har behov for en bisidder, men det er ikke altid, det er muligt for os at deltage. Dog kan vi altid drøfte din 
sag med dig, oplyse dig om dine rettigheder og i fællesskab planlægge mødeforløbet. 

 

 

 

 

 


