
 
 

Onsdag den 23. marts, 2016 kl. 18:00 – 21.30 
Cafeen i Frivillighedscenteret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved 

Indkaldt d. 8. marts 2016 
Dagsorden var i henhold til vedtægterne (www.autisme4700.dk) 

 

 

Velkomst     v. Rita O. Christensen    
 

Valg af dirigent    Rita O. Christensen blev valgt som dirigent 
 
Valg af referent    Dorthe Horslund blev godkendt som referent 

 
Bestyrelsen aflægger beretning  Rita berettede om året 2015, og vedhæftet  
    bestyrelsens beretning. 
 
Kassererens beretning   om det reviderede regnskab - vedhæftet 
    Rita aflagde beretning om regnskabet, da  
    Kim B. Jensen ikke var til stede 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Rita O. Christensen   ikke på valg, bliver i bestyrelsen 
Henriette Mortensen   på valg, genopstiller ikke - var ikke til stede 
Kim Birger Jensen    ikke på valg, fratræder posten som kasserer 
    - var ikke tilstede  
Heidi H. Nielsen   på valg, genopstiller ikke - var ikke til stede 
Dorthe Horslund   ikke på valg, bliver i bestyrelsen 
Helle Lysvig (suppleant)  på valg, blev valgt til bestyrelsen 
Sanne Andersen  (suppleant)  på valg, blev valgt som suppleant - var ikke  
    tilstede 
Ny til bestyrelsen   Wayne Cook Kristensen blev valgt af GF 
Ny i bestyrelsen    Ib Kristiansen blev valgt af GF 
 
Forslag til vedtægtsændring   - se vedhæftede og det er blevet vedtaget 
 
Indkomne forslag   Wayne takkede Autisme 4700 for hjælpen,  
    med støtten til at bevare tilbuddet på  
    Sydbyskolen, ved høringssvar i nov. 2015 i  
    Næstved Kommune. 
    Autisme 4700 har skrevet et velargumenteret  
    høringssvar til Næstved Byråd og med en  
    god begrundelse hvorfor tilbuddet skal  
    bevares i Næstved Kommune. 
    Wayne fortalte også om et evt. tilbud  - han  
    gerne vil være forgangsmand for - for unge  
    med behov for botræning. Vi vil som  

http://www.autisme4700.dk/


    forening gerne bakke op om sådan et tilbud  
    på Sydbyskolen til gavn for børn og unge  
    med ASF. 
 
Eventuelt      Nye medlemmer havde et forslag om, at   
    høre om pubertet, seksualitet, kærestesorger, 
    arbejdslivet og rettigheder når man bliver  
    diagnosticeret i en sen alder som ex.  
    Asperger eller ASF.  
    Problemer med at aktivering efter en evt. STU 
    Problemer med at blive på arbejdsmarkedet.  
    Autisme 4700 vil finde en der kan fortælle om 
    problematikkerne og hvordan kan de løses.  
 
Afslutning    Rita takkede for ro og orden i forsamlingen 
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