Referat Generalforsamling d. 28. marts 2022

Vibeke og Victor Blochs legat:
Til uddeling kr. 20.000
5 portioner
1: Per Fabæch, Hans Monsson, Hilda ?. Grundbog om Stammen og løbsk tale. Kr. 5.000
2: Susanne Nemholt, Rikke Kristensen? Bog om Tinnitus og Hyperacusis. kr. 5.000
3. Astrid fisker og Josefine Hjort. AudPod. kr. 5.000
4: Marie Winning. Studieophold i Australien. kr. 2.500
5: ? Dahlin. Studieophold i Australien. kr. 2.500

0:
Dirigent: Per Nielsen valgt
Referenter: Julie Krogh Jensen og Nina Pedersen
Per Nielsen konstaterer, at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt efter vedtægterne.
Per Nielsen: Så vidt vides, så verdens første talepædagogforening med start i 1923. Dermed 100 år
jubilæum til næste år.

1:
Formandens beretning (kan læses på hjemmesiden)
Bl.a. blev følgende emner berørt:
Vedr. bestyrelsen: Bestyrelsen fortsætter, ingen trækker sig. En enkelt organisatorisk ændring: Birgitte
bytter sin suppleantplads med Anne som er bestyrelsesmedlem. Dette gøres, da hun hjælper formanden
med mange administrative opgaver, hvilket er svært som suppleant.
Dansk audiologopædi har skiftet navn til ALT
Jakob: 350 deltagere i år (2022), næste år alfkursus over tre dage, plads til fejring. Der er nedsat et
festudvalg for at planlægge 100-års jubilæet. Jakob opfordrer medlemmer uden for bestyrelsen til at byde
ind i denne opgave. Alle kan frit henvende sig.
Regionale kurser og webinarer har været en stor succes under coronaperioden. Ros til Sahra for at få det til
at ske.
Tidligere webudbyder er opsagt, og der er brugt penge på ny oprettelse af ny hjemmeside hos ny udbyder.

Administration: Lone Aabye, tidligere administrator i foreningen, er gået på pension. Det administrative job
er taget ind i bestyrelsen og ligger hos webmasteren

CPLOL er blevet til ESLA
ALF arbejder på at samle faget og de forskellige foreninger i dette, og på at skaffe autorisation i lighed med
psykologer, fysioterapeuter mv.
Spørgsmål: I og med man har skulle melde sig ind igen ifbm nyt medlemssystem, så ønskes det at vide om
foreningen har mistet medlemmer.
Svar: Manglende automatisk fornyelse af medlemskab ifbm overgang til ny hjemmeside og
administratorovergang har skabt udfordringer og dermed nedgang. Bestyrelsen melder, at man er godt på
vej nu, og godt er klar over, at det har været problemfyldt i overgangen.
Bestyrelsens beretning er godkendt.

2:
Kassereren aflægger regnskab
Der forelægger ikke budget for 2021 og 2022. Dette er bemærket af de kritiske revisorer. Pga corona blev
det ikke lavet for 2021 da der var mange usikkerheder. Det samme gør sig gældende for 2022 budgettet,
men det udarbejdes snarest, og vil blive lagt ud på hjemmesiden så snart det er klart.
De regionale kurser står for en stor del af overskuddet
Der er flere spørgsmål fra de kritiske revisorer:
Flere administrationsudgifter end tidligere. En stor del af dette skyldes oprettelse/indkøb af ny
hjemmeside. DA nedlagt og ALT oprettet. Dette sparer nogen penge årligt.
Ift budgettet for 2022 forventes der at skulle bruges penge på bla. informationskampagner til udbredelse af
faget.

Spørgsmål indgået til bestyrelsen omkring kontingentet for studerende – kan det gøres gratis. Beslutning
om, at det forbliver det samme som nu, da det allerede er ½ pris af fuldt medlemskab.
Samtidig spørgsmål om der kan være fordel for foreninger/institutioner at købe medlemskab til deres
ansatte fx kommuner/PPR. Svar: Medlemsskabet er personligt og det er derfor ikke muligt at lave ’centrale’
medlemskaber.
Manglende budget er påpeget som mangel.
Spurgt til underskud på kr. 80.000. Dette skyldes bl.a. manglende indtægter fra Nyborg Strand 2021.
Desuden har bestyrelsen brugt penge på at få hjælp til opgaver fra mennesker udefra. Bestyrelsen er under
gennemgang af regnskab ved tidligere generalforsamlinger blevet pålagt ikke at akkumulere penge, de det
er medlemmernes penge, der skal komme disse til gode.
Rejseudgifterne for bestyrelsen er kr. 0. Dette skyldes, at udgifterne er posteret under kursusudgifter.
Regnskabet godkendes og vedtages af forsamlingen

3:

Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår
Kontingentet fortsætter uændret og vedtages af forsamlingen

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer.
Der er fremsat vedtægtsændringer fra bestyrelsen i følgende paragraffer:
§2, §3, §4, §6, §9, §10, §11, §12, §13
Der er forslag om i alt 19 vedtægtsændringer. Jakob forelægger disse, og nogle af ændringerne er følgende:
-

personer der har gennemgået en af foreningen anerkendt uddannelse til audiologopæd
Udmeldelse kan foregå elektronisk
Valg af op til 5 suppleanter
I stedet for 10. Januar bliver det 31. Januar - ønsker om ændring af punkter
Medlem kan max have sæde i et ovennævnte udvalg
Der kan vælges op til 5 suppleanter i bestyrelsen.
Paragraf om ’Fagligt råd’ slettes, §10.

Kommentarer:
Laura Basse: Hvilke drøftelser har der været omkring hvilke titler der nævnes i §2?
Rikke Vang Christensen: Tanke omkring at skelne mellem uddannelsestitler vs ansættelsesbetegnelser ift at
favne mest korrekt ift hvilke medlemmer der indtænkes i foreningen.
Hvem optager foreninger på baggrund af uddannelse, og ikke på baggrund af overenskomstmæssige
forhold?
Hvor vil audiologer kunne placeres?
Maria Grundtvig: Er det en unødvendig præcisering, at pensionerede medlemmer der stadig praktiserer
skal betale fuldt kontingent, da de så ikke er pensioneret. SVAR. Det har været et reelt problem i enkelte
tilfælde, og derfor er der behov for en præcisering.
Forslag fra Per Nielsen om ændring i formulering af teksten i §2.1
”Personer der har gennemgået en af de, af foreningen, anderkendte uddannelser til det audiologopædiske
fagområde”. Dette godkendes af forsamlingen.
Forslag til ændring i teksten til vedtægtsændring af §2.2
”Audiologogpædi-, audiologi- og logopædistuderende”
Dette godkendes af forsamlingen.

Forslag til ændring af tekst i §11.1
Der skal indføres en tekst hvor det beskrives, at studerende kan få kontingent til ½ pris. Dette skal indflettes
i paragraffen. Bestyrelsen får fuldmagt af forsamlingen til at lave denne ændring i vedtægten.
Forslag til ændring af tekst §11.2

”Pensionerede medlemmer kan forblive medlemmer mod betaling af den halve pris af det aktuelle
kontingent. Medlemmer, der fortsat er praktiserende audiologopæd, logopæd eller høre- og/eller
talepædagog med annoncering på ALFs hjemmeside, betaler fuldt kontingent.”
Vedtægtsændringer vedtages af forsamlingen med de forslag til ændringer, af de fremsatte ændringer
”Forslag til vedtægtsændringer – 2022”.

5.Valg af formand
Jakob genopstiller
Formanden genvælges af forsamlingen uden modkandidater

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jette, Sahra og Trine Maria genopstiller
De vælges af forsamlingen uden modkandidater

7. Valg af 2 suppleanter (eller flere jvnf. bestyrelses forslag i vedtægtsændring med op mod 5 suppleanter)
Iben Ironman Nielsen genopstiller, Anne Haven opstiller (efter bytte med Birgitte) og ny suppleant Anne
Marie Tange stiller op (se dagsorden).
Alle vælges af forsamlingen.

8. Valg af 2 kritiske revisorer
Jane Sonne genopstiller og vælges af forsamlingen
Bente Salling Olsen stiller op og vælges af forsamlingen

9. Evt. andre valg
Per Nielsen fortsætte gerne som redaktør på ALT. Han vælges.

10.Eventuelt
Spørgsmål fra forsamlingen: Hvad er næste skridt ift at arbejde videre med at skaffe autorisation?
Sahra og Jakob har møde med politiker på Christiansborg for at finde en ’bannerfører’, til hvem de skal
fremlægge idéen og tale fagets sag.

