Ordinær generalforsamling
i

Audiologopædisk Forening
Mandag den 11. april 2016 kl. 20.00
på
Hotel Nyborg Strand
DAGSORDEN
0. Valg af dirigent
1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Kan læses på hjemmesiden senest den 4. april 2016
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
Ad. pkt. 4: Forslag fra medlemmer sendes til formanden senest den 10. januar 2016.
Følg med på www.alf.dk, hvor du kan læse bestyrelsens beretning, regnskab samt
forslag fra medlemmer og bestyrelse 1 uge inden generalforsamlingen.

Noter til generalforsamlingen
Ad 0 Valg af dirigent og to referenter
Bestyrelsen foreslår, at Søren Stanley Thomsen 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
Fra bestyrelsen:
Eventuel digitalisering af bladet Dansk Audiologopædi
På baggrund af stigende portoudgifter og dalende annonceindtægter ønsker bestyrelsen fra generalforsamlingen en vejledende tilkendegivelse
af, hvordan bestyrelsen skal arbejde videre med en eventuel digitalisering af bladet Dansk audiologopædi – skal den endelige beslutning om
dette skal træffes af bestyrelsen, næste års generalforsamling eller ved
urafstemning blandt medlemmerne?

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

Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg:
 Kirsten Skjødt, villig til genvalg
 Nina Pedersen, villig til genvalg
 Else Nygaard Rasmussen, villig til genvalg

Ad 7 Valg af 2 suppleanter
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen
 Jakob Stenz er på valg, villig til genvalg
 Anne Francis Berg, fratrådt som suppleant

Ad 8 Valg af to kritiske revisorer
2 kritiske revisorer vælges for 1 år ad gangen.
 Mette Kristine Schmidt
 Jan Tinge, fratrådt som kritisk revisor

Ad 9 Evt. andre valg
3 medlemmer af redaktionen for ”Dansk Audiologopædi”, indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen.
Ved generalforsamlingen i 2015 valgtes Anne Francis Berg som ansvarshavende redaktør, men fratrådte senere denne post. Tidligere redaktør Natasha Epstein er derfor genindtrådt som fungerende ansvarshavende redaktør i perioden, men ønsker at fratræde. Redaktionsmedlem Birthe Høier er udtrådt af redaktionen i perioden. Redaktionsmedlem
Laura Gram Busch er ad-hoc-indtrådt i perioden.
Til redaktionen for ”Dansk Audiologopædi” indstilles af bestyrelsen til
godkendelse af generalforsamlingen:
 Laura Gram Busch, ansvarshavende
 Marianne Smith
 Kathrine Lysdal Clemmensen

