Ordinær generalforsamling
i

Audiologopædisk Forening
Mandag den 28. marts 2022 kl. 20.00
på
Hotel Nyborg Strand
DAGSORDEN
0. Valg af dirigent og to referenter
1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Kan læses på hjemmesiden senest den 21. marts 2022
2. Kassereren aflægger regnskab
3. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer.
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter (eller flere jvnf, bestyrelselsens forslag)
8. Valg af 2 kritiske revisorer
9. Evt. andre valg
10. Eventuelt
Bestyrelsen

Noter til generalforsamlingen
Ad 0 Valg af dirigent og to referenter
Bestyrelsen foreslår, at Per Nielsen vælges som dirigent.
Ad 1 Bestyrelsens beretning - se bilag 1
Ad 2 Bestyrelsens regnskab - (er i skrivende stund desværre ikke klar.)
Erklæring fra kritiske revisorer – (som følge af ovenstående, er den naturligvis heller ikke klar)
Ad 3 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent fastholdes.
Ad 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Se vedlagte vedtægter med ændringsforslag. Ændringsforslagene er
markeret med grønt.
Ad 5 Valg af formand
Formanden vælges for 1 år ad gangen af generalforsamlingen.
Jakob Stenz er på valg og genopstiller.
Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg:
• Jette Flattum, modtager genvalg
• Sahra Mengal, modtager genvalg
• Trine Maria Hansen, modtager genvalg
Birgitte Albæk Henriksen er pt. Suppleant, men er begyndt at varetage
en del af det administrative arbejde i relation til banker og offentlige
myndigheder. Derfor er det uhensigtsmæssigt at hun ikke er fuldgyldigt
medlem af bestyrelsen. Både banker og offentlige myndigheder kræver
et bestyrelsesmedlems underskrift ved forskellige handlinger. Derfor foreslår bestyrelsen at Anne Haven Albertsen udtræder af bestyrelsen og
bliver suppleant, og at Birgitte indtræder i hendes sted.
Dette er IKKE et udtryk for en desavouering af Anne, der lægger et forbilledligt arbejde i foreningen, men derimod udelukkende et spørgsmål om
en praktisk foranstaltning.

Ad 7 Valg af 2 suppleanter (måske flere hvis bestyrelsens forslag
godkendes)
2(eller flere) suppleanter vælges for 1 år ad gangen
• Iben Ironman Nielsen er på valg, modtager genvalg
• Anne Haven Albertsen ønsker valg, jvnf kommentar ad.6.
• Anne-Marie Tange, tidligere kritisk revisor samt tidligere bestyrelsesmedlem og formand for FUA, ønsker at indtræde som suppleant (hvis
bestyrelsens vedtægtsændringsforslag vedtages). Anne-Marie kan
desværre ikke deltage på Generalforsamlingen men har lavet et lille
skriv der kan ses nederst.
Ad 8 Valg af to kritiske revisorer
2 kritiske revisorer vælges for 1 år ad gangen.
• Jane Sonne, modtager genvalg
• Anne-Marie Tange, ønsker at blive suppleant, og kan derfor ikke modtage genvalg. Der skal derfor findes en kritisk revisor blandt medlemmerne, eller andetsteds.
Ad 9 Evt. andre valg
Per Nielsen indstilles af bestyrelsen til at være ansvarshavende redaktør
af Tidsskriftet ALT til godkendelse af generalforsamlingen.
Ad 10 Eventuelt
Skriv fra Anne Marie Tange
Kære deltagere i ALFS generalforsamling 2022
Jeg vil gerne stille op som suppleant for bestyrelsen. Professionelt er jeg ansat som logopæd i
Nordfyns Kommunes PPR-funktion. Jeg er engageret i Danmarks Lærerforening som tillidsrepræsentant og har desuden siddet i FUAs bestyrelse i en årrække.
Jeg stiller primært op, fordi jeg har en stor interesse i udviklingen inden for vores fagområde
(det kan man jo lige så godt, når man skal arbejde til man bliver mindst 72 ;-) ). Jeg mener det
er vigtigt, at vi som fagfolk gør hvad vi kan for at skubbe på, så udviklingen går i en retning,
som er ønskværdig og fagligt forsvarlig. Det vil jeg gerne bidrage til igennem mit engagement
i ALF.

