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Generalforsamling, Onsdag den 9 marts 2022 
 

1. Valg af dirigent  
 
Bestyrelsen foreslår Jørn Poulsen. 
Det bliver godkendt af medlemmerne. 
 

Referent: Thor Nors Andersen 

 
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning 

 
Der blev gennemgået et dias show med årets gang. 

En længere beretning bliver delt på nettet, og nyhedsbrev.   
Det bliver godkendt af medlemmerne. 

 
3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab 
 

Torben sekretariat chef i høje Tåstrup fremlægger regnskabet. 
Der er et lille overskud på 2.000 kr 

Det bliver godkendt af medlemmerne. 
 
4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter 
 

Der blev frem vist et dias show om de kommende aktiviteter. 

Der blev nikket godkendende af medlemmerne. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Følgende medlemmer er på valg 
 
Kristina Valentin (ønsker at genopstille) 

Rikke Sahl (ønsker ikke at genopstille) 
 

Der skal vælges minimum 2 medlemmer, gerne flere. 
 

Følgende blev valgt: 
 

Kristina Valentin (Genvalgt) 
Norman P. Nielsen  (Ny) 

Xenia Ørum (Ny) 
 

6. Valg af 1. og 2. suppleant 
 

Camilla Abel Lindholm (Ny) 
Marianne Nielsen (Ny) 
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7. Valg af 3 repræsentanter og 3 suppleant til repræsentantskabet 
 

Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Repræsentantskabet er 
valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. 
Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for 
landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er 
Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen. 
 

Følgende blev valgt: 
 

Kristina Valentin 
Gitte Kristensen 
Thor Andersen 
 

Suppleant: 
 

Bernd Wiebeck 
Tina Studsgård Hansen 
 

8. Valg af revisor 
 
Bo Stenvang blev valgt 
 

9. Eventuelt 

 
Transport punkt ved Jimmy:  

 
Fortæller hvad de laver i passagerrådet han sidder i. 

Bl.a. solsikkesnoren gennem et læserbrev til Nordjyske. 
Han fortæller hvad hans udfordringer er i det offentlig transportrum.  

Han har nogle spørgsmål, så hvis der noget feedback vil han gerne have dette.  
 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 
Formand: Kristina Valentin 
Næstformand: Normann P Nielsen 
Sekretær: Thor N Andersen 
 
Kasserer: Landsforeningens sekretariat er valgt som bogholder, indtil ny foreningskonto og 

kasserer er oprettet. 


