Hotel Nyborg Strand, mandag den 9.4.2018
Referat fra uddeling af legater
Uddeling af legater:
a. Lingvistisk‐Logopædisk Studielegat:
Kathrine Holm Rasmussen modtager 3000 kr til støtte til studieophold i Macquarie University, Sidney med
fokus på audiologopædiske fag og dysfagi.
Jari Weisdorf modtager 5000 kr til støtte til en udvekslingsstudieplads på University of Canterbury, New
Zealand med fokus på sprog og kultur hos maorierne.
Mie Stenner Hansen modtager 3000 kr til støtte til udvekslingsstudieplads på University of Sidney med
fokus på sprogindlæring.
b. Vibeke og Victor Blochs Fond:
Susanne Frydensbjerg Hansen modtager 15.000 kr til støtte til praktikophold i Grønland vedrørende
behandling af konduktiv hørenedsættelse.
Mette Kræmmer Schelde modtager 15.000 kr til støtte til studieophold i Canada på McMaster University
om sprog og kognition.

Referat af ordinær generalforsamling i
Audiologopædisk Forening 2018
Ad 0. Valg af dirigent og to referenter.
Bestyrelsen foreslår, at Søren Stanley Thomsen vælges til dirigent.
Jane Sonne og Inge Malmberg vælges til referenter.
Ad 1. Bestyrelsens beretning ‐ se bilag 1
Formanden opsumerer fra den skriftlige beretning: Audiologopædisk Forening har pr. 1. marts
2018 721 medlemmer – ca. 20 færre end på samme tidspunkt sidste år. Derudover er der en let
tilgang af studerende efter, at der er givet mulighed for studentermedlemskab i en længere
årrække.
Formandens kommentarer til beretningen:
Fra bestyrelsens side ønsker vi i år at drøfte på generalforsamlingen, om der eventuelt skal
arbejdes i retning af oprettelse af et PR‐udvalg eller Fagligt udvalg, der kan støtte bestyrelsen i et

mere målrettet arbejde med bl.a. politiske henvendelser, fagetik, og generelle emner, som har
betydning for vores fag, som har bred interesse, og som der er stort ræsonnement i at
kommunikere ud til alle i vores fag.
De senere år har ALF haft et godt samarbejde med stammeforeningen. Der har været afholdt
velbesøgte kurser i både Jylland og på Sjælland med stammeforeningen som arrangør. Der er
planer om at samarbejdet fortsætter og at FUA også inddrages.
Verbal dyspraksi: ALF deltager i et udvalg, nedsat af Socialstyrelsen, hvor man drøfter
håndteringen af dyspraksi i Danmark.
Marianne Schmidt er blevet projektleder for webinar, et nyt initiativ, hvor medlemmerne gratis
kan overvære et elektronisk foredrag. Første arrangement holdes den 30.4.18 kl 16 og omhandler
tosprogede børn og testning.
DA bliver nu digitaliseret. Bestyrelsen afventer med spænding, hvordan det modtages. For at
modtage bladet elektronisk, skal man informere ALF om sin mailadresse.
En del gamle tidsskifter bliver scannet ind og lagt på foreningens hjemmeside.
ALF benytter også formidling på hjemmesiden, Facebook og i nyhedsmails.
Sammen med FTHF og FUA drøftes et fælles professionsnavn. Der foreslås ”logopæd”. Samarbejde
mellem de tre foreninger: FUA ALF og FTHF ønskes styrket. Per Nielsen føjer til, at det måske
kunne være en fordel at sammenlægge de tre foreninger.
Kommentarer til formandsberetningen:
Bent Kjær: er stærk modstander af, at DA bliver digitaliseret. Han forstår godt det økonomiske
perspektiv, men føler, det går ud over læseoplevelsen. Vedrørende fagligt udvalg mener Bent
Kjær, at det ikke fungerer, fordi det er blevet brugt for lidt. Kommentar til et fagligt råd fra Poul
Vesterager: har meget forståelse for oprettelse af et fagligt råd. Det eksisterende faglige udvalg er
gammelt og stivnet.
Mette Thomsen: Fagligt Råd er ikke blevet brugt, fordi de henvendelser, der har været, ikke har
været af fagetisk karakter. Der har mest været henvendelser af samarbejdsmæssig karakter.
Bestyrelsen ønsker, at der kan arbejdes for at synliggøre vores fag f.eks. overfor politikerne.
Per Nielsen: bestyrelsen vil arbejde videre med forslag til et fagligt råd.
Anke Wolfheckel: er et forholdsvis nyt medlem af ALF, men har aldrig hørt om fagligt udvalg, hun
vil gerne støtte et ad hoc fagligt råd.
Bent Kjær: Det vil være en god idé at få medlemmer fra fagligt udvalg til at komme på Nyborg
Strand og fremlægge et emne.
Bestyrelsens beretning vedtages herefter.
Ad 2. Bestyrelsens regnskab – se bilag 2
Addy Gudjons Kristinsdottir:
Se regnskabet på hjemmesiden. Der har i 2017 været et overskud på 247.000 kr.
Nyborg Strand har givet overskud de sidste to år. Det skal komme medlemmerne til gavn f.eks. i

form af et Webinar, der er gratis for medlemmer (seminar på computer)
Se bilag 3: Erklæring fra kritiske revisorer.
Regnskabet tages til efterretning af generalforsamlingen uden kommentarer.
Ad 3. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent fastholdes. Det godkendes.
Ad 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 11 Kontingent, stk. 2:

”Pensionerede medlemmer kan forblive medlemmer mod betaling af et kontin‐
gent svarende til abonnementsprisen på Dansk Audiologopædi.”
Foreslås ændret til: ”Pensionerede medlemmer kan forblive medlemmer mod
betaling af et kontingent svarende til abonnementsprisen på Dansk Audiologo‐
pædi. Pensionerede medlemmer, der fortsat er praktiserende audiologopæder
med annoncering på ALFs hjemmeside, betaler fuldt kontingent.”
Forslaget vedtages af en enig generalforsamling.

Ad 5. Valg af formand
Formanden vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Per Nielsen ønsker ikke genvalg. Næstformand Jakob Stenz opstiller og vælges 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:
Kirsten Skjødt. Hun genopstiller og vælges.
Nina Pedersen. Hun genopstiller og vælges.
Else Nygaard Rasmussen. Hun modtager ikke genvalg.
Jakob Stenz valgtes i 2017 til bestyrelsen for to år. Da Jakob er valgt til formand, skal der vælges et
bestyrelsesmedlem for et år.
Birthe Wittenhoff Madsen vælges til bestyrelsen for et år.
Jette Flattum indvælges for to år.
Ad 7. Valg af 2 suppleanter
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen



Sarah Menghal opstiller på baggrund af en mail, hvor hun præsenterer sig selv. Hun
vælges.
Karina Grønnemose opstiller. Jakob påpeger, at der i givet fald vil være tre
bestyrelsesmedlemmer fra PPR‐kontoret i Greve. Da ingen mener, at det er problematisk,
vælges Karina.

