Hotel Nyborg Strand, mandag den 27.3. 2017
Referat fra uddeling af legater
Uddeling af legater:
a.Lingvistisk‐Logopædisk Studielegat:
Trine Printz: tildeles 5000 kr. til Ph.d.‐projekt om standardisering af Fonetogrammet i forbindelse med
stemmeundersøgelser på patienter, som skal have foretaget operation eller anden behandling af
stemmebåndene pga. f.eks. sangerknuder, cyster eller strubekræft (løn til logopæd).
b. Vibeke og Victor Blochs Fond:

Sarah Pedersen og Dina Sandgreen Holmer: tildeles 5000 kr. til støtte til materialer til
benævnelsestesten TEFF‐2 (Tidlige Ekspressive Fonologiske Færdigheder), items som skal få børn
til at producere udvalgte målord spontant.
Trine Printz tildeles 7300 kr. til Ph.d.‐projekt om standardisering af Fonetogram til kliniske og
forskningsmæssige formål i forbindelse med stemmeundersøgelser på patienter, som skal have
foretaget operation eller anden behandling af stemmebåndene pga. f.eks. sangerknuder, cyster eller
strubekræft.
Rikke Vang Christensen tildeles 5700 kr til omkostninger til rejser i hovedstadsområdet i forbindelse med
gennemførelsen af det børnelogopædiske interventionsprojekt ”Sprogmentor”.
Henriette Andersen og Mie Hungeberg Egsgaard tildeles 3570 kr til undersøgelse af stemmeomfanget hos
kvinder med raske stemmer i alderen 18‐28 år (fonetogram normalmateriale).

Referat af ordinær generalforsamling i
Audiologopædisk Forening
Ad 0. Valg af dirigent og to referenter.
Bestyrelsen foreslår, at Søren Stanley Thomsen vælges som dirigent.
Jane Sonne og Inge Malmberg vælges til referenter.
Ad 1. Bestyrelsens beretning ‐ se bilag 1
Formanden opsumerer fra den skriftlige beretning: Der er nu 745 medlemmer i ALF. Tallet har
været svagt faldende i de senere år, overvejende pga. at medlemmer er gået på pension. Der er
lavet en brochure om ALF, som skal være med til at hverve nye medlemmer.
Der har været fire indsatsområder:

o Dansk Audiologopædi: Skal bladet digitaliseres? Der har været en klar overvægt af
tilkendegivelser, der er positive overfor en digitalisering. Der arbejdes videre med i dette i
det kommende år.
o Verbal dyspraksi: i det forløbne år nedsatte Socialstyrelsen et udvalg og ALF er
repræsenteret i denne gruppe.
o Supervision: skal studerende og nyuddannede have tilbud om dette? Der har været et
kursus om dette slået op, men der har desværre ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger
o Fagetisk råd: igennem de senere år har der været kigget på indholdet i de fag‐etiske
retningslinjer. Bestyrelsen mangler at lave en form for cirkulære/skrivelse til dem som
annoncerer på ALF’s hjemmeside. Ellers har der ikke været henvendelser til bestyrelsen i
forhold til etiske problemstillinger.
-

-

Der er blevet indscannet gamle numre af DA, og i løbet at de kommende måneder vil de
alle komme til at ligge på den nye hjemmeside, der er på trapperne.
ALF har været med i forskellige arbejdsgrupper, blandt andet i Socialstyrelsen og CPLOL
(europæisk organisation for logopædi) – Se i øvrigt den skriftlige beretning for flere
detaljer.
Formanden takker for samarbejdet med bestyrelsen i årets løb.

Kommentarer til beretningen:

Bent Kjær: Fagetisk udvalg bør være adskilt fra driften, dvs. bestyrelsen. Dette blev vedtaget for år
tilbage.
Bent Kjær kommenterer strukturen i CPLOL. Der overvejes en sammenlægning af de to komiteer
(Education og Professional Practice), dette, mener han, er meget uheldigt, da der som minimum
bør være to delegerede fra hvert land fordelt på de to komiteer. Forslaget er begrundet i økonomi.
Poul Vesterager: Det er vigtigt at have det fagetiske arbejde meget tæt knyttet til bestyrelsen; det
er bestyrelsens opgave at udarbejde de fagetiske regler.
Ulla Lathi: I starten var der i fagetisk udvalg halvdelen fra bestyrelsen og halvdelen udefra, men
ofte deltog bestyrelsesmedlemmerne ikke i arbejdet. Ulla ser både fordele og ulemper ved, at
bestyrelsen er med i et fagetisk råd.
Ulla har været med til at kigge på de privatpraktiserendes hjemmesider, det var ikke altid let at
gennemskue, om vedkommende havde en logopædisk uddannelse.
Indscanning af medlemsbladet er en god ide. Man skal være medlem for at få adgang til bladet.
Ulla anbefaler at skæve til ASHA’s måde at håndtere de elektroniske blade. Alle har adgang til et
resumé af artiklerne, men skal betale for at få hele artikler, hvis de ikke er medlem. Medlemmerne
skal have en kode for at få adgang til bladet.
Per Nielsen takker for input og er enig i, at der ikke er sket meget indenfor det fagetiske, men vil
overveje om der kan pustes mere liv i udvalget. Både med eller uden bestyrelsens deltagelse.

Debatten kunne f.eks. være på hjemmesiden eller Facebook. Er også enig i Ulla Lathis udsagn om
bedre gennemskuelighed for de privatpraktiserende.
Ad 2. Bestyrelsens regnskab – se bilag 2
Addy Gudjons Kristinsdottir overtog sidste sommer kassererhvervet efter Helle Bylander.
Regionale kurser har givet lidt underskud. Se regnskabet på hjemmesiden.
Per N.: Nyborg Strand har givet overskud de sidste tre år. Det skal komme medlemmerne til gavn
f.eks. i form af flere og billige regionalkurser.
Se bilag 3: Erklæring fra kritiske revisorer.
Regnskabet tages til efterretning af generalforsamlingen uden kommentarer.

Ad 3. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent fastholdes. Det godkendes.

Ad 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der er ingen indkomne forslag.

Ad 5. Valg af formand
Formanden vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Per Nielsen er på valg og er villig til genvalg. Han vælges med applaus.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg:




Mette Thomsen, modtager genvalg og vælges.
Addy Gudjons Kristinsdottir, modtager genvalg og vælges.
Helle Iben Bylander, modtager ikke genvalg. Jakob Stenz er eneste kandidat til
bestyrelsesposten og vælges med applaus.

Ad 7. Valg af 2 suppleanter
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen




Jakob Stenz er på valg, bestyrelsen foreslår valg til bestyrelsen. Han vælges og der skal
vælges en ny suppleant.
Jette Flattum er på valg, modtager genvalg og vælges.
Valg af suppleant: Birthe Wittenhoff Madsen vælges til suppleant.

Ad 8. Valg af to kritiske revisorer
2 kritiske revisorer vælges for 1 år ad gangen.



Mette Kristine Schmidt, modtager ikke genvalg
Maria Rønved Berwald, modtager genvalg

Bente Reimann Jensen (tidligere formand for ALF) stiller op og vælges.
Ad 9. Evt. andre valg
3 medlemmer af redaktionen for ”Dansk Audiologopædi”, indstilles af bestyrelsen til godkendelse
af generalforsamlingen:




Marianne Schmidt, ansvarshavende
Laura Gram Busch
Kathrine Lysdal Clemmensen

Generalforsamlingen godkender valget af redaktionsmedlemmerne.

Ad 10. Eventuelt
Helle Bylander takkes for 12 år som kasserer og for sin store indsats i ALF. Hun kunne ikke være til
stede, men der vil blive sendt en gave til hende.
Bent Kjær har 45 års jubilæum. Per Nielsen gratulerer og nævner nogle af Bents mange faglige
bedrifter: aktiv på materialefronten, mangeårig redaktør af DA, 20 år i ALF’s bestyrelse, en del af
tiden som formand (1979‐89 og 1991‐2001). Initiativtager til jubilæumsskriftet ”75 år – Fag og
forening”. Anerkendt medlem af CPLOL, hvor han bl.a. har været webmaster, deltaget i nordisk
samarbejde.
Et kunstværk (lille messingmonument) skænket til ALF fra en ukendt giver, overrækkes til Bent
Kjær sammen med vin og blomster.

