Referat af ABAforeningens generalforsamling 2015
Tid:

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 17:00 – 18:00

Sted:

Stepping Friskole, Søndre Alle 20, 6070 Christiansfeld

1. Valg af dirigent
Sara Jörn blev valgt som dirigent.
2. Afstemning, om generalforsamlingen kan godkendes.
Det blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen kunne gennemføres, selvom den ikke
var rettidigt indkaldt.
3. Valg af referent
Emil Sjølander blev valgt som referent.
4. Bestyrelsens beretning v/ formand Peter Westh


Et vigtigt indsatsområde er forberedelse af revisionen af serviceloven, der skal ske i
folketingssamlingen 15/16. Der er nedsat en arbejdsgruppe af folk primært uden for
bestyrelsen. Der har været et møde med socialministeriet, men siden er der ikke sket
mere pga. folketingsvalg. Det lader ikke til af hjemmetræningsordning er truet. Man
kunne forestille sig, at loftet over TAF ville blive ændret. Antallet af børn i
hjemmetræning vokser støt, og der er bekymring i kommunerne om omkostningerne.
Foreningen har et godt samarbejde med foreningen Hjernebarnet, som varetager de
forældres interesser, som træner efter FHC og lignende metoder. Vi har mange fælles
interesser, selvom vi adskiller os fra hinanden på nogle punkter.



Foreningen gennemførte i starten af året en spørgeskemaundersøgelse om vilkårene
for hjemmetræning forskellige steder i landet. Den viste tydeligt, at familierne i
Aarhus er betydeligt dårligere stillet end i resten af landet. Hjemmetræning er en god
mulighed for mange børn og familier, men, det forudsætter tilstrækkeligt med
ressourcer. ABA er den mest anvendte metode til hjemmetræning.



Efter sidste landsmøde havde vi håbet på, at der ville blive etableret en
sammenslutning mellem supervisorer, som kunne gå i dialog med ABAforeningen
om formulering af nogle etiske retningslinjer. Der er dog ikke fundet til enighed
endnu. Foreningen forbereder en form for vejviser på den kommende hjemmeside,
hvor det er muligt ar sammenligne supervisorer. Vi arbejder også på at formulere et
sæt retningslinjer til forældre for, hvad man skal forvente af en supervisor.



Det er meget forskelligt, hvor meget liv der er i lokalforeningerne rundt omkring i
landet. Foreningen har midler hvis der er behov for leje af lokaler, hyre til
oplægsholdere eller andet. Kontakt bestyrelsen hvis der er behov.
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Foreningen prøver så vidt muligt at bistå i ankesager og i forbindelse med
ansøgninger. Søg gerne hjælp så tidligt som muligt, hvis der er problemsager – ofte
kan en bisidder fra foreningen bidrage til at dæmpe konflikter alene ved at være til
stede. I principielle sager har foreningen også mulighed for at yde økonomisk støtte
til at hyre en jurist.



Der har nu været vinterkonference i Ullerslev i to år. Arrangementet er en succes, og
er kommet for at blive.



Det er en smule svært at få sjællændere til at komme til landsmødet. Byd gerne ind
til bestyrelsen hvis I har adgang til lokaliteter, som egner sig til landsmøde. Næste år
vi forsøge at arrangere fælles transport.



Lokalforeningen Midtjylland har været på Podio i et halvt år, lokalforeningen
København er lige kommet på. Podio skal over det kommende år erstatte
Forældrenes forum.



Der arbejdes fortsat på ny hjemmeside. Der har været intens aktivitet bag linjerne.
Der er truffet aftale om, at ABAforeningen stiller en teknisk platform til rådighed for
Abaforum. Derudover er der også planer om en fælles blog med autisme-tema.
Forum og foreningen skal kunne skelnes klarere fra hinanden.



Det har været forsøgt at ansætte en flexjobber til at varetage kassereropgaver, men
det fungerede ikke. Vi har nu ansat vores tidligere revisor til at varetage det daglige
kassererarbejde.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ formand Peter Westh
Foreningens beholdning er på ca 212.000, 30.000 mere end sidste år.
Regnskabet blev godkendt
6. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentsatserne bevares uændrede.
7. Valg af formand
Peter Westh blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Anne Lindholt (Aarhus) blev genvalgt



Torben Ibsen (København) blev genvalgt.



Claus Friese (Århus) blev valgt



Jacob Alsing Axen (Århus) blev valgt



Peder Møller (København) blev valgt



Grace Damasco (Odense) er valgt som suppleant.
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9. Valg af revisorer
Mai-Britt Syberg (Esbjerg) blev valgt som revisor.
10. Eventuelt

Ros til bestyrelsen for at få landsmøde op at stå - især Ditte Andreassen og Anne Lindholt.
Og også stor ros til Peter for hans store arbejde.
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Referent Emil Sjølander

Formand e er Westh

