Ordinær generalforsamling
i

Audiologopædisk Forening
Mandag den 25. marts 2019 kl. 20.00
på
Hotel Nyborg Strand
DAGSORDEN
0. Valg af dirigent og to referenter
1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
2. Kassereren aflægger regnskab
3. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 kritiske revisorer
9. Evt. andre valg
10. Eventuelt

Bestyrelsen

Noter til generalforsamlingen
Ad 0 Valg af dirigent og to referenter
Bestyrelsen foreslår, at Per Nielsen vælges som dirigent.
Ad 1 Bestyrelsens beretning - se bilag 1
Ad 2 Bestyrelsens regnskab - se bilag 2
Erklæring fra kritiske revisorer – se bilag 3
Ad 3 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent fastholdes.
Ad 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer og bestyrelsen har pt. Ikke
forslag vi ønsker at tage op på generalforsamlingen
Ad 5 Valg af formand
Formanden vælges for 1 år ad gangen af generalforsamlingen.
Jakob Stenz genopstiller.
Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
3 medlemmer af bestyrelsen er på valg:
• Birthe Wittenhoff Madsen(valgt for 1. år i 2018) modtager genvalg
• Mette Thomsen modtager genvalg
• Addy Gudjons Kristinsdottir modtager ikke genvalg
• Kirsten Skjødt er ikke på valg men trækker sig fra bestyrelsesarbejdet
Der skal således, udover de 2 medlemmer der ønsker genvalg, vælges 2
bestyrelses medlemmer. Én for 2 år og én for 1.år
De 2 nuværende suppleanter Karina Grønnemose og Sahra Mengal ønsker at træde ind i de 2 ledige pladsen i bestyrelsen.

Ad 7 Valg af 2 suppleanter
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen
Bestyrelsen har kontaktet flere mulige kandidater, men da intet er sikkert,
opfordrer vi alle der kunne have interesse, til at melde sig. Gerne ved at
møde op på generalforsamlingen men ellers skriftligt eller ved mundtlig
tilkendegivelse.
Ad 8 Valg af to kritiske revisorer
2 kritiske revisorer vælges for 1 år ad gangen.
• Bente Reimann Jensen, modtager genvalg
• Else Nygaard, modtager ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller Anne-Marie Tange-Pagaard til den ledige post.
Anne-Marie har skriftligt tilkendegivet overfor formanden at hun er villig
til opgaven.

Ad 9 Evt. andre valg
3 medlemmer af redaktionen for ”Dansk Audiologopædi”, indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen:
• Per Nielsen, ansvarshavende
• Kathrine Lysdal Clemmensen
• Nina Kold Kristensen
Desuden påtænker bestyrelsen at lade et bestyrelsesmedlem indgå i
redaktionsarbejdet.
Ad 10 Eventuelt

