
 

 

 
 

Ordinær generalforsamling 
i 

Audiologopædisk Forening 
 

Mandag den16. marts 2015 kl. 19.30 
på 

Hotel Nyborg Strand 
 
Uddeling af lingvistisk-logopædisk studielegat v/Per Nielsen til:  
 Rejseudgifter ved deltagelse i International Symposium on Monolingual 
and Bilingual Speech,  Marit Clausen: 5500,- 
 
Uddeling af Vibeke og Victor Blochs legat v/Bente Reimann til:  
 
Line Linberg Hansen, støtte til gennemførelse af kandidatuddannelsen 
på baggrund af BA i lingvistik og logopædi : 2000,-  
 

Anne Kammp og Anne Djernes Olsen, Tilbageoversættelse af FOCUS 

Outcome Measure i f.m. bachelorprojekt. Spørgeskema til forældre og 

logopæder – måling af førskolebørns kommunikative deltagelse efter 

logopædisk intervention,  3320,- 

 

Julie Aarup, Deltagelse i kursus i retorisk didaktik mhp. arbejdet på 

Ordblindeskolen, 4000,-  

 

Jette Juhl Petersen Deltagelse på Nordic Aphasia Conference (NAC) i 

Oslo den 11.-13.,  5000,-  

 

Line Dahl Jørgensen, Konference og rejseudgifter til deltagelse i 

forskningsprojektet ’Tidlig forældreimplementeret intervention – en 



undersøgelse af effekt af ordforråd og konsonantinventar hos børn 

med læbe-ganespalte,  5000,-  

 
Uddeling af Ruth öslöfs mindelegat v/Mette Thomsen til:  
 
Lone Percy Smith 7500,-  
Rikke Vang Christensen 7500,-  
Legatet uddeles for sidste gang i år. Der er givet tilladelse til at 
nedlægge legatet.  
 
 
Dagsorden: 
Søren Stanley Thomsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt, og at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.  
 
0. Valg af dirigent og referenter 
Søren Stanley Thomsen blev valgt til dirigent.  
Birthe Egelund Høier og Anne Francis Berg blev valgt som referenter.  
2 stemmetællere: Poul Vestager, Steen Fibiger.  
 
1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Kan læses på 
hjemmesiden senest den 17. marts 2014.  
I den mundtlige beretning indgik derudover følgerne emner: 
 
Der er igen i år bevilget tilskud fra Bladpuljen til DA.  
 
DA’s redaktion og bestyrelsen har valgt ikke at anmelde en 
bogudgivelse, som uopfordret blev tilsendt redaktionen. Flere 
medlemmer har modtaget mails fra udgiveren, som anklager 
bestyrelsen/redaktionen for censur. Det var redaktionel beslutning, som 
støttedes af bestyrelsen ikke at anmelde bogen, som vurderedes ikke at 
falde inden for det logopædiske fagområde.  
 
Efteruddannelseskurset er efter moden overvejelse blevet slanket til 2 
dage uden festmiddag. Tilslutningen til årets kursus er overvældende og 
måske skyldes det netop det forhold, at det nu kun strækker sig over 2 
dage. Medlemmerne opfordres til at kommentere på kursuslængen i 
evalueringsskemaet. 
 
Formand Bente Reimann takkede alle i bestyrelsen for deres store 
indsats i bestyrelsesarbejdet. Sarah Mengal og Anette Søndergård 
Ulriksen har forladt bestyrelsen i årets løb og er blevet erstattet af de 
valgte suppleanter, Jakob Stenz og Mette Tinggaard Henriksen.  
 



Beretningen blev enstemmigt godkendt.  
 
Bent Kjær takkede bestyrelsen for årets arbejde og formanden for den 
fyldestgørende beretning.  
 
2. Kassereren aflægger bestyrelsens regnskab 
Bente Reimann fremlagde bestyrelsens regnskab på vegne af 
kassereren. 2014 kommer ud med et pænt overskud, der primært 
skyldes den store tilslutning til sidste års regionale kurser og dette års 
efteruddannelseskursus. Der budgetteres også med overskud for 2015. 
De overskud, der genereres på de regionale kurser, tænkes anvendt på 
smallere kurser og kommer derved alle medlemmer til gode.  
 
De kritiske revisorer har godkendt regnskabet for 2014.  
 
Steen Fibiger spurgte om, hvorvidt regnskabet revideres af statsaut. 
Revisor? Bente Reimann bekræftede dette (Ole Poulsen, statsaut. Rev.)  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 
3. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår 
Uændret i 2015.  
 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer  
Ingen indkomne.  
 
5. Valg af formand 
Da Bente Reimann ikke ville genvælges, indstilledes Per Nielsen til 
formandsposten.  
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
I alt 5 medlemmer skal vælges – 3 for 2 år og 2 for 1 år.  
Helle Bylander (genvalg), 2 år 
Mette Thomsen (genvalg), 2 år 
Nina Petersen, PPR Rødovre, 1 år 
Addy Gudrun Kristiansdottir, CSV Odense, 2 år 
Else Nygaard Rasmussen, PPR Silkeborg, 1 år 
 
 
7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år) 
Jakob Stenz, PPR Greve 
Anne Francis Berg, CSU-Slagelse 
 
 
8. Valg af 2 kritiske revisorer 



G. Jan Tinge og Mette Christine Schmidt.  
 
9. Evt. andre valg 
Anne Francis Berg overtager posten som ansv. Redaktør for DA.  
10. Eventuelt 
Bente Reimann takkede Natasha Bull Epstein for hendes store og 
utrættelige indsats som ansv. Redaktør af DA gennem 13 år.  
Derudover takkedes Mette Thinggaard Henriksen og Jane Sonne for 
deres indsats i bestyrelsesarbejdet.  
Mette Thomsen takkede Bente Reimann for hendes indsats som 
formand for ALF.  
 
Søren Stanley Thomsen takkede for god ro og orden.  
 
 

 
 

 
 
 


