
  Skodsborg den 8. Februar 2012. 

 

 

 
 

 

Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen på Sorgenfriskolen 
tirsdag den 5. februar 2013. 
 

 

Ad. 1 Valg af dirigent. 

 Peter Witt accepterede bestyrelsens forslag om at være dirigent. 

 

Ad. 2 Valg af referent. 

 Kurt Bengtsen fra bestyrelsen blev valgt. 

 

Ad. 3 Formandens beretning. 

 Linda Niebuhr aflagte beretning og hæftede sig især ved: 

 at foreningen p.t. har 93 medlemmer. 

 at der i årets løb har været afholdt 4 ordinære og 2 ekstraordinære 

bestyrelsesmøder + 4 blade udsendt. 

 at det via høringssvar i Handicaprådet og Støtteforeningen igen i år 

lykkedes at afværge de ”grimme” besparelser på kommunens budget. På 

grund af kommunevalget i november skal der vælges nyt Handicapråd. Det 

træder i kraft januar 2014.   

 at foreningens bankospil igen var en stor succes. 

 at to af bestyrelsens medlemmer Birgit og Jane har startet en 

”tøsegruppe” op på Caroline Amalievej. Indholdet er diverse former for 

kreative aktiviteter kombineret med hygge og the. 

 at lørdagsklubben nu fungerer tilfredsstillende med ikke mindre end 17 

aktive medlemmer. 

 at foreningen har planlagt et temamøde omkring kommunikation den 14. 

marts d.å. Invitation fremkommer snarest. Overskriften er kommunikation 

og til stede kommer tidligere plejehjemsforstander Thyra Frank og Lone 

Nygård Jensen fra forvaltningen.  

 at hun stopper som formand i foreningen, men fortsætter som 

bestyrelsesmedlem. 

 

Beretningen blev taget til efterretning og bringes i sin fulde ordlyd i næste udgave 

af foreningens blad. 

  

 Kommentarer: 

 Stor tilfredshed med at foreningens bestræbelser for at holde gang i 

 lørdagsklubben er blevet kronet med held. 

  



En forælder ville godt vide, om personalet, der var tilknyttet 

bofællesskaberne alle var uddannet. Hun havde registreret at  

 der blev arbejdet alt for lidt med at motivere og støtte de unge 

 f.eks i forhold til vask af eget tøj og rengøring.  Hun mente  

 også at opgangsbofællesskabet på Lyngbygårdsvej trængte 

 til renovering. Der skulle være mistanke om skimmelsvamp. 

 I den efterfølgende diskussion kom det frem at det måske 

  ikke var så meget spørgsmål om uddannelse, men 

 lige så meget om, hvordan den enkelte pædagog vælger at  

 inddrage den pågældende forælder i samarbejdet og arbejdet  

 med brugeren i det hele taget. Der blev også henvist til  

 den konkrete handleplan. 

 På mødet kunne det ikke afklares om en forælder kunne komme 

 i besiddelse af handleplanen, hvis brugeren ikke ønskede det. 

 Et spørgsmål, der kunne bringes op på mødet den 14/3. 

 

Ad. 4 Forelæggelse af regnskab. 

 Foreningens kasserer Elsebeth Thomsen fremlagde og gennemgik 

 Foreningens regnskab. Det blev efterfølgende godkendt. 

  

 Elsebeth fortalte også, at der p.t. er søgt midler hos bl.a. Johannes Fog Fonden til 

afviklingen af temadagen den 14/3. 

 

 Endelig at det bliver nødvendigt at finde et nyt lokalt sted at få trykt bladet. Det 

tidligere trykkeri flytter til København. 

 

 Det blev oplyst fra forsamlingen, at det var muligt over serviceloven at søge 

midler til kurser, hvis man var forælder til en ung under 18 år. Kurserne 

annonceres i Autismeforeningens blad. 

 

Ad. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 Elsebeth Thomsen og Linda Niebuhr fortsætter i bestyrelsen. 

 Lisbeth Salling genopstiller ikke. 

 Morten Dresling og Birgit Eilertsen er villige til at fortsætte som suppleanter. 

 Peter Witt er villig til at indgå i bestyrelsen som suppleant. 

 Da der kommer til at mangle et bestyrelsesmedlem blev aftalen, at de tre 

ovenstående indbyrdes afklarede hvem af dem, der går ind i bestyrelsen. 

 Ion Meyer har accepteret at fortsætte som revisor.  

 

Ad. 6 Indkomme forslag. 

 Ingen indkomne forslag. 

 

Ad. 7 Fastsættelse af kontingent. 

 Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev sat op fra kr. 150,- til kr. 175,-. Det 

blev begrundet med udgifterne til det planlagde temamøde den 14/3. Der er som 

nævnt søgt midler, men det er uvist om ansøgningen imødekommes. 

 Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. 

 

Ad. 8 Evt. 

 Det blev drøftet, hvordan man kunne komme i dialog med forældre til de mindste 

brugere. 

 Et forslag var Facebook. Et andet var at møde dem i forbindelsen med 

lørdagsklubben.  Eks. en snak og/eller et uformelt møde. 

 En forælder til et barn i Lørdagsklubben har tilbudt foreningen (Linda) en 

donation. Drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde. 



 Det kunne være en god ide at orientere i bladet om de nævnte kursusmuligheder 

for forældre til unge under 18 år. 

 

Traditionen tro blev aftenen afsluttet med fælles spisning og en hyggelig og uformel snak om, 

hvad der nu engang måtte ligge en på sinde. 

 

Ref. Kurt Bengtsen 


