
 

Referat af generalforsamling 2006 
 

Lørdag den 10. juni 2006 

 

1. VALG AF DIRIGENT 

Formanden Joi Bay bød velkommen til de cirka 30 fremmødte, og foreslog Poul Ebstrup, der blev 

valgt som dirigent. 

 

2. BESTYRELSENS BERETNING 

Joi Bay henviste til den skriftlige beretning, som ligger på ABA-foreningens hjemmeside på aba-

forum. Uddybende til den skriftlige beretning understregede han, at medlemstallet udvikler sig 

positivt fra år til år. 

 

Stadig flere børn kommer i ABA-behandling - primært offentligt finansierede projekter men i nogle 

tilfælde finansieret af forældre, som har løbet panden mod en mur hos amter og kommuner. I den 

sammenhæng glædede han sig over, at der nu kommer et offentligt finansieret projekt for en halv 

snes børn i Århus. 

 

2006 er også året, hvor det første hold af diplomuddannede certificerede aba-pædagoger blev 

udklækket fra CVU. 

 

Abaforum har et støt stigende antal besøgende, og det er især glædeligt, at der er mange "nye" - 

både forældre og fagfolk, der søger information. Forummet udvikler sig i stadig stigende grad til 

ikke kun at være et virtuelt formidlingsforum men også et mini-ressourcecenter for ABA. Blandt 

andet har abaforum stået for flere kurser - blandt andet for forældre. Abaforum har og skal have en 

høj faglighed og troværdighed, og at det opfattes seriøst viser eksempelvis, at man gennem årene 

har fået pæne bevillinger fra Socialministeriet. 

 

Formanden nævnte, at al arbejde i foreningen og i forhold til abaforum udføres af frivillige, og at 

det gør arbejdet sårbart. 

 

Han kom også ind på, at det komplicerer arbejdet med udbredelsen af ABA, at det etablerede 

autismemiljø i Danmark - repræsenteret af specialskolerne, Videnscenter for Autisme og 

Landsforeningen Autisme - har valgt konsekvent og med alle midler at modarbejde ABA. 

 

Kommentarer til beretningen: 

Martin Brynskov anførte, at den første ABA-psykolog-stilling nogensinde nu er opslået i 

forbindelse med ABA-projektet i Århus. 

 

Marianne Bugge spurgte om, hvad ABA-foreningen bruger sine indtægter på. 

Joi Bay svarede, at pengene går til udgivelse af materiale om ABA, kurser for nye forældre, faglige 

workshops, og forskningskonferencer om evidensbaseret behandling af autisme. 

 

3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB 

Mai-Britt Syberg fremlagde et regnskab for 2005 med en omsætning på 141.000 kroner. Årets 

resultat er på 57.000 kroner - inklusiv en overført formue fra 2004 på 16.000 kroner. 

 

Medlemstallet er steget med 60 procent fra 2004 til 2005. 



 

 

4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 

Generalforsamlingen vedtog, at  kontingentet uændret skal være på 200 kroner for personligt 

medlemsskab, 100 kroner for studerende, 500 kroner for institutioner og 100 kroner for 

støttemedlemmer. 

 

5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 

Mai-Britt Syberg fremsatte et forslag om at slette stk 9 i paragraf 4 i foreningens vedtægter med 

følgende ordlyd: Genvalg kan finde sted højst én gang. Hvis ikke paragraffen slettes, vil det betyde, 

at foreningen afskærer sig fra at genvælge formanden til næste år, og det fandt Mai-Britt uheldigt i 

en fase, hvor ABA-foreningen fortsat har brug for alle gode kræfter. Forslaget blev vedtaget med 

alle stemmer for og ingen imod og opnåede dermed kvalificeret flertal. 

 

Marianne Bugge havde fremsendt et forslag om, at foreningen arbejder på at få udformet en manual 

om ABA i bogform, som primært henvender sig til pædagoger - men også andre fagfolk og forældre 

samt en bogudgivelse med nogle af de mange beretninger om ABA-børn, som ligger på abaforum, 

og som er noget af det mest læste på hjemmesiden. Joi Bay mente ikke, at det var realistisk at 

pålægge bestyrelsen en sådan opgave, og efter en længere debat blev en videre drøftelse af forslaget 

henvist til eventuelt. 

 

6. VALG AF FORMAND 

Ikke på valg. 

 

7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER 

Mai-Britt Syberg og Thomas Fabricius blev genvalgt for to år. 

 

Kathrine Lotz, Jan Østergaard, og Cecilia Brynskov blev nyvalgt for en to-årig periode. Jacob 

Krabbe Pedersen blev valgt for et år. 

 

Som suppleant valgtes Pernille S. Poulsen, mens det ikke lykkedes at finde en person til den anden 

suppleantpost. 

 

8. VALG AF REVISORER 

Martin Brynskov blev genvalgt. 

Martin Vilstrup blev nyvalgt. 

 

9. EVENTUELT 

Debatten om bogudgivelser (se punkt 5) blev taget op igen. Joi Bay anførte, at en maual om ABA 

enten skal skrives af en adfærdsanalytiker eller også skal der være tale om en oversættelse af en 

eksisterende bog. 

 

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med bogplanerne, og man nedsatte 

en arbejdsgruppe bestående af Linda Andersen, Cecilia Brynskov, Marianne Bugge, Kathrine Lotz 

og Mai-Britt Syberg. 

Henning Just/ 12.06.2006  

  

       


