Referat af ordinær generalforsamling i
Audiologopædisk Forening
Hotel Nyborg Strand, mandag den 11.4.2016
Uddeling af legater:
a.Lingvistisk-Logopædisk Studielegat:
Jytte Isaksen fik legat til afasiprojekt på SDU
Louise Skov fik støtte til videreuddannelse i PROMPT (Restructuring Oral Muscular Targets) i
Göteborg.
b. Vibeke og Victor Blochs Fond:
Jytte Isaksen: legat til afasiprojekt på SDU
Lisbeth Frølund og Maria Christensen, Hammel Neurocenter: deltagelse i den 17. internationale
afasikonference i London
Line Dahl Jørgensen fik støtte til statistik kursus i forbindelse med PhD projekt.
Kapitalen i LLS er efterhånden så begrænset, at legatbestyrelserne ønsker at slå de to legater sammen.
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Valg af dirigent
Formanden aflægger bestyrelsens beretning (kan læses på ALF’s hjemmeside)
Kassereren aflægger regnskab
Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår
Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
a. Forslag fra bestyrelsen.
b. Forslag fra medlemmerne:
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.
ad. 0. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Søren Stanley Thomsen, tidligere forstander for Center for Specialundervisning i
København.
Søren Stanley Thomsen blev valgt.
ad. 1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Der henvises til den skriftlige beretning på foreningens hjemmeside.
Formanden fremhævede nogle punkter fra beretningen:

Der er en administrativ medarbejder i foreningen, Lone Aabye. Hun er ansat et vist antal timer, og det
er dyrt for foreningen.
Bestyrelsen har igangsat digitalisering af Dansk Audiologopædi fra årg. 1985 og frem til nu.
Fagetisk udvalg blev nedsat i 2014. Udvalget har arbejdet med de fagetiske retningslinjer samt forslag
til retningslinjer for privatpraktiserende audiologopæder. Derudover har udvalget skrevet klummer til
DA. To medlemmer af udvalget har trukket sig, så bestyrelsen fortsætter samarbejdet med de to
tilbageværende medlemmer Ulla Lahti og Bent Kjær.
Hjemmesiden udgør en stor udgift for foreningen. Derfor arbejdes der på en anden digital løsning.
Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at udvikle Facebook.
Formanden takkede alle, der havde givet ALF en hjælpende hånd i løbet af året.
Spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen:
Bent Kjær: er samarbejdet på nordisk planlagt i koma? Er der aktiviteter i Nordisk samarbejdsråd? Per
N. svarede, at der afholdes et årligt møde i forbindelse med Nyborg Strand kurset.
Sten Fibiger spurgte til, om medlemsbladet for Dansk Talepædagogisk Forening (det der senere blev til
Dansk Audiologopædi) bliver digitaliseret. Per svarede, at blade tilbage til 1985 er tilstrækkelig. De
ældre tidsskrifter har ikke relevans ud fra et fagligt synspunkt. Ældre blade ligger i ALF’s arkiv og på
Det Kongelige Bibliotek.
Dorthe Schlør: kan ALF ikke samarbejde med FTHF om de fagetiske retningslinier? Bente Reimann
Jensen: Da det var oppe for år tilbage, var der ikke interesse fra FTHF’s side.
Bent Kjær: Er der interesse blandt Fagligt Råds medlemmer for arbejdet i dette råd? Emnet drøftes.
Beretningen blev efterfølgende taget til efterretning.
ad. 2. Kassereren aflægger bestyrelsens regnskab - se bilag 2.
Regnskabet blev gennemgået af Helle Bylander, kasserer:
Nyborg Strand og regionale kurser gav sidste år overskud, bl.a. fordi der var ca. 100 flere deltagere end
i år, og mange af disse var ikke medlemmer. Dette overskud fik betydning for prisen på andre kurser og
det samlede regnskab. Bl.a. blev kurset med Caroline Bowen udbudt til en lavere pris end oprindeligt.
Bent Kjær undrede sig over, at hjemmesiden er så dyr.
Erklæring fra den kritiske revisor, Mette Kristine Schmidt– se bilag 3
Regnskabet blev herefter taget til efterretning.
ad. 3. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår
Det nuværende kontingent fastholdes.
ad. 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Bestyrelsen foreslog digitalisering af medlemsbladet Dansk Audiologopædi. Der mangler annoncører
og portoen er blevet dyr. Sten F. gjorde opmærksom på, at der er andre end postvæsenet, der bringer
blade ud. Formanden ønskede vejledende tilkendegivelse af, om bestyrelsen skal arbejde videre med
forslaget.
Poul Vesterager anbefalede digitalisering og foreslog, at bestyrelsen traf beslutning om, hvorvidt DA
skal digitaliseres.
Bent Kjær mente, der skal være en beskyttelse af det digitale blad, så det ikke er frit tilgængeligt for
alle.

Jytte Isaksen: digitalisering vil gøre foreningen mindre synlig, da der ikke længere vil være noget
fysisk udtryk.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

ad. 5. Valg af formand
Bestyrelsen indstillede, at formand Per Nielsen genvælges.
Han blev genvalgt med applaus.
ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg: Kirsten
Skjødt, Nina Pedersen og Else Nygaard Rasmussen. De modtog alle genvalg.

ad.7. Valg af 2 suppleanter
Suppleanter vælges for 1 år. Jakob Stenz modtog genvalg. Jette Flattum og Charlotte opstillede til 2.
suppleant. Jette blev valgt.
ad. 8. Valg af to kritiske revisorer
De kritiske revisorer er på valg hvert år.
Maria Berwald blev valgt. Mette Kristine Christiansen blev genvalgt.

ad.9. Andre valg:
DA’s redaktion:
Laura Gram Busch er ansvarshavende.
Marianne Smith, redaktionsmedlem
Kathrine Lysdahl Clemmensen, redaktionsmedlem
ad.10. Eventuelt.
Per Nielsen takkede Jakob Stenz for varetagelsen af formandsposten i kursusudvalget. Desuden fik
Helle Bylander tak og blomster for 10 år som kasserer for foreningen.
Dorthe Schlør: Verbal dyspraksi som diagnose bliver givet af andre end logopæder. Bestyrelsen blev
opfordret til fagligt at arbejde for, at logopæderne medvirker i et tværfagligt samarbejde omkring
udredning af verbal dyspraksi.
Poul Vesterager oplever på sin arbejdsplads, at lægerne gerne vil det tværfaglige samarbejde omkring
verbal dyspraksi. Andre synspunkter er, at der er forskellig holdning på forskellige hospitaler.
Per Nielsen svarede, at bestyrelsen vil overveje, hvordan den kan gå videre med problematikken.
Anita Munch opfordrede til, at supervision skal indgå som en del af uddannelsen og i den daglige
praksis.
Mette Thomsen: der arbejdes med emnet i kursusudvalget.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Søren Stanley Thomsen

