Ordinær generalforsamling
i

Audiologopædisk Forening
Mandag den 22. marts 2021 kl. 19.30
via Zoom
https://zoom.us/j/96648087247?pwd=aGY4Q3VlNC9heENRdzJBVUpPa
GRCQT09

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
Bestyrelsen foreslår på foranledning af en studerendeat den nuværende
begrænsning på 3 års studiemedlemsskab forlænges til 5 år, svarende til
længden af et kandidatstudie.
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 modtager genvalg
• Mette Thomsen modtager ikke genvalg
• Karina Grønnemose modtager genvalg
Der skal således, udover de 2 medlemmer der ønsker genvalg, vælges
ét bestyrelsesmedlem for 2 år.
Den nuværende suppleant Anne Haven Albertsen ønsker at træde ind i
den ledige plads i bestyrelsen.

Ad 7 Valg af 2 suppleanter
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen
Nuværende suppleant Addy Gudjons Kristinsdottir ønsker ikke at
fortsætte
Bestyrelsen foreslår Birgitte Albæk Henriksen som 1.suppleant
Der skal således findes en ny suppleant på generalforsamlingen
Ad 8 Valg af to kritiske revisorer
2 kritiske revisorer vælges for 1 år ad gangen.
• Anne-Marie Tange-Pagaard, modtager genvalg
• Jane Sonne, modtager genvalg

Ad 10 Eventuelt

