
 

 
Ordinær generalforsamling 

i 

Audiologopædisk Forening 
Mandag den 18. marts 2013 kl. 19.30 

på 
Hotel Nyborg Strand 

 

Dagsorden: 

0. Valg af dirigent og referenter 

1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.  

2. Kassereren aflægger bestyrelsens 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 

 



Noter til generalforsamlingen 

Ad 0  Valg af dirigent og to referenter 

Bestyrelsen foreslår, at Søren Stanley Thomsen, forstander for Center for 
Specialundervisning for Voksne i København, 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 – bemærk dog 
bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer m.h.t. regnskabsår.  
 
Ad 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
 

• Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer – bilag 4 
• Drøftelse af DA v/bestyrelsen og redaktionen 
• Fagetiske retningslinjer v/Dorthe Hansen og Jytte Isaksen – se bilag 5 

 
Ad 5 Valg af formand 
Formanden vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Bente Rei-
mann Jensen genopstiller. 
 
Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
To medlemmer af bestyrelsen er på valg: Helle Bylander og Tina Brun Lar-
sen. 
Helle modtager genvalg. 
Tina modtager ikke genvalg. 
Såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedr. antal bestyrelses-
medlemmer besluttes, skal der vælges 4 medlemmer. 
Såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedr. antal bestyrelses-
medlemmer forkastes, skal der vælges 2 medlemmer. 
 
Ad 7 Valg af 2 suppleanter 
 
Ad 8 Valg af to kritiske revisorer 
Foreningens kritiske revisorer har i dette regnskabsår været Ulla Lahti og Sti-
ne Løvind Thorsen.   
De kritiske revisorer er på valg hvert år.  



Ulla Lahti og Stine Løvind Thorsen er villige til genvalg. 
 
 
Ad 9 Evt. andre valg 
Redaktionen for Dansk Audiologopædi sidder i redaktionen i perioder à 3 år.  
Marie Berthelsen ønsker at udtræde af redaktionen.  
Natasha Epstein og Birthe Høier fortsætter. Anne Francis Berg vil gerne ind-
træde i redaktionen. 
 
 
Ad 10 Eventuelt 
Der er intet modtaget inden udarbejdelse af dette materiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


