Hotel Nyborg Strand, mandag den 25.3.2019
Referat fra uddeling af legater
Uddeling af legater:
a. Lingvistisk-Logopædisk Studielegat: Per Nielsen, administrator oplyser at der er modtaget fire
ansøgninger, men der er desværre ingen penge at uddele i år.
b. Vibeke og Victor Blochs Fond: Josefine Næs og Rikke Hollen modtager midler til deltagelse i
Stemmekonference i PEVOC.

Referat af ordinær generalforsamling i
Audiologopædisk Forening 2019
Ad 0. Valg af dirigent og to referenter.
Efter forslag fra bestyrelsen vælges Per Nielsen til dirigent.
Jane Sonne og Inge Malmberg vælges til referenter.
Per Nielsen gør indledningsvis opmærksom på, at en vedtagelse fra sidste års generalforsamling
om at pensionister, der er privatpraktiserende, skal betale fuld kontingent til ALF, ikke er blevet
skrevet ind i vedtægterne.
Ad 1. Bestyrelsens beretning - se bilag 1.
Formanden foretager følgende nedslag i forhold til den skriftlige beretning:
Administrationen har nogle forældede forretningsgange mht. kontingentopkrævning, som skal
moderniseres.
Webinarer har været afholdt i årets løb og har været en okay succes. Det er en dyr form for
kursus, og det skal derfor overvejes, om de skal fortsætte. Der har i årets løb været planlagt to
regionale kurser, hvoraf det ene måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Flere regionale kurser vil
blive afholdt i det kommende år, et i samarbejde med FUA.
Samarbejdsforum med formændene fra ALF, FTHF og FUA.
Der kommer igen et stammekursus til efteråret i samarbejde med Stammeforeningen og de tre
foreninger.
Der har været et møde mellem ALF og Dysleksiforeningen, og der er håb om et kommende
samarbejde. Denne forening er dog en brugerforening og ikke en faglig forening.

De tre foreninger er blevet enige om en fælles stillingsbetegnelse ”logopæd”, formanden håber at
mange vil tage den nye titel til sig.
Uddannelsesforum til fremme af en mere ensartet uddannelse, hvor den korte diplomuddannelse
ønskes udviklet til f.eks. en masteruddannelse med henblik på at højne det faglige niveau.
Via IALP har vore medlemmer adgang til diverse tidsskrifter, dette kræver en adgangskode, som er
tilsendt til alle medlemmer.
DA udgives elektronisk med Per Nielsen som redaktør og fire årlige udgivelser.
Formanden takker bestyrelsen og alle som har bidraget til foreningens arbejde i det forgangne år.
Særlig tak til Addy Kristinsdottir, Kirsten Skjødt og Helle Bylander.
Beretningen godkendes af generalforsamlingen med applaus.
Ad 2. Bestyrelsens regnskab – se bilag 2
Regnskabet og bilag 2 kan ses på hjemmesiden.
Kassereren Addy Kristinsdottir er trådt ud af bestyrelsen, da hun er flyttet til Island.
Formanden knytter kommentarer til regnskabet:
Han fremhæver, at webinarerne har kostet 60.000 kr. Der er besparelser på porto til DA. Udgifter
til regionale kurser er forkert posteret og udgør ikke, som det kunne fremgå, - 36.000 kr. Om fire
år er der 100 års jubilæum, og man ønsker at gemme midler til denne begivenhed.
Tine Egebjerg spørger til om kontingentet kan sænkes, så der kommer flere medlemmer i
betragtning af, at ALF har så god en økonomi.
Formanden mener ikke at kontingentets størrelse har betydning. Det kan trækkes fra i skat.
Bestyrelsen ønsker i stedet at bruge midlerne til gratis regionale kurser.
Se bilag 3: Erklæring fra kritiske revisorer.
Regnskabet tages til efterretning af generalforsamlingen.
Ad 3. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent fastholdes. Det godkendes.
Ad 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der er ikke indkommet forslag.

Ad 5. Valg af formand
Formanden vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Formand Jakob Stenz opstiller og genvælges som formand for det kommende år.
Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg:
Birthe Madsen, der er valgt for 1 år i 2018 modtager genvalg og vælges.

Mette Thomsen modtager genvalg og vælges.
Addy Gudjons Kristinsdottir modtager ikke genvalg.
Kirsten Skjødt er ikke på genvalg, men trækker sig fra bestyrelsesarbejdet. Der skal vælges et
medlem for 1 år.
Der skal således, udover de 2 medlemmer der ønsker genvalg, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Én for 2 år og én for 1 år. De 2 nuværende suppleanter Karina Grønnemose og Sahra Mengal stiller
op til de 2 ledige pladsen i bestyrelsen. Der er ikke andre kandidater og Karina vælges for 2 år og
Sahra vælges for 1 år.
Ad 7. Valg af 2 suppleanter
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Frederikke Simonsen, ansat indenfor voksenområdet på
Specialcenter Roskilde og Trine Maria Hansen, ansat ved PPR i Hedensted vælges.
Ad 8. Valg af to kritiske revisorer
2 kritiske revisorer vælges for 1 år ad gangen.
Bente Reimann Jensen modtager genvalg
Else Nygaard, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen har indstillet Anne-Marie Tange-Pagaard til den
ledige post. Anne-Marie har skriftligt tilkendegivet overfor formanden, at hun er villig til opgaven.
Bente genvælges og Anne-Maria nyvælges.
Ad 9. Evt. andre valg
Generalforsamlingen orienteres om, at 3 medlemmer af redaktionen for ”Dansk Audiologopædi”,
er indstillet af bestyrelsen:
•
•
•

Per Nielsen, ansvarshavende
Kathrine Lysdal Clemmensen
Nina Kold Kristensen

Ad 10. Eventuelt
Sanne Vilstrup, FTFS opstiller til DLF’s hovedbestyrelse og ønsker støtte til sit kandidatur. Jakob
bakker Sanne op med den begrundelse at det er værdifuldt at få et medlem fra vore egne rækker.
Repræsentanten for Norsk Logopedlag overrækker en sangbog til Jakob. Den islandske
repræsentant fra FCI inviterer til konference på Island og den svenske repræsentant fra Svensk
Interesseforening for Tal och Sprok overrækker gaver.
Per Nielsen afslutter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

