
Referat af Dyspraksi Generalforsamling 
 
 
Valg af Dirigent: Carsten Vanting valgt. 
 
Valg af referent: Bo Drejer valgt 
 
Bestyrelsens beretning: 
 

 Formand Eva Kirschner orienterer 
o Orientering om ny protektor: Anne E Knudsen 
o Ros til Lars Iversen for det store arbejde med hjemmesiden 
o Projekt til fuld oversættelse af lydbyggeren (det hele)…..fik penge 

fra fond, men de var under forudsætning af at resten blev 
finansieret. Det lykkedes desværre ikke at få resterende 
finansiering… 

o Planen er at søge om midler til at færdiggøre arbejdet i 2010. 
o Orientering om at der er lavet 3-4 nye tegninger til lydbygger 
o Orientering om at Eva Kirschners speciale sendes til PPR i 

kommunerne så de er orienterede. 
 Samtidigt er tanken at forældre bliver mere bevidste om 

deres rettigheder og muligheder 
o Eva har været i DR Radio omkring problemstillingen med 

udfordrede børn. 
 Borgmester udtalte at det ikke kunne betale sig at spare, da 

det er alt for dyrt ikke at forebygge. 
o ALF (talepædagogerne) – de har et blad, og deri kommer artikel 

skrevet af Eva. 
o Diagnose problematikken 

 Det vil vi gøre noget mere ved i 2011. 
 Har i 2010 talt med VISO om dette. VISO skal undersøge om 

der er nok viden lokalt. Dette arbejde videreføres i 2011. 
 VISO har lavet undersøgelse, men vi ved endnu ikke om den 

klart afdækker mangel på viden. 
 VISO ændres til at være rigtigt videns center som har 

ansvar for opsamle viden omkring alt. Derfor omfattes 
Dyspraksi nu også af dette. 

o Intelligenstest 
 Nogle forældre har fået at vide af PPR at deres børn er 

udenfor normalområdet. 
 Ingrid Hallas Møllers siger at de intelligenstest som er 

handlingsbaserede ofte gør at dyspraksibørn ”falder 
igennem” selvom de ikke er mindre begavede. 

 Bestyrelsen får Ingrid Hallas Møller til at redegøre for 
hvilke test som er bedst egnet til intelligenstest og hvorfor. 

 Lars Iversen fortæller at deres psykolog opdagede at deres 
søn responderede på spørgsmål der var stillet 2 gange før. 

 Merete Sundvall hed psykologen. 



 Jeanette anbefaler en ”Marianne et eller andet” på 
høreinstituttet. 

o Handlingsområder 
 Færdiggøre lydbygger. 
 Opdatering af hjemmesiden med flere praktiske 

informationer (hjælp). 
 Vil forsøge at søge sponsorer inspireret af foreningen for 

premature som har mange sponsorer. 
 
 
Kasserer Carsten Vanting orienterer. 
 

 Dyspraksi foreningen har igen fået penge fra Allerødder vandringen Det 
takker vi for! Der var ikke mange med, så der opfordres til at tage med 
næste år. Det er anden weekend i August. 

 Har 131 medlemmer (27 nye medlemmer) 26 nye støttemedlemmer. 
 Vi har fået DKK 5000,- fra fond til computer til foreningen. 

 
Jens orienterer omkring forældreaftener 
 

 Der har ikke været afholdt forældreaftener sidste år. Det er ikke et udtryk 
for mangel på behov…så der opfordres til at komme med ideer for 
forældreaftner om relevante emner. 

 Foreningen støtter forældreaftner med penge, så der opfordres til at tage 
initiativ til aftener med relevante emner 

 Der er forældreaften til den 30. November omkring muligheder for 
offentlig støtte. 

 Der udtrykkes fra medlemmer på generalforsamlingen ønsker om 
arrangement med Kristine Lomholt 

 Der nævnes idé om at invitere deltagere fra kommuner (sagsbehandlere, 
etc), så de kan blive informerede. De bør have muligheden. 

 Spørgsmål om, om der er gjort noget for familienetværk altså 
støttemedlemmer. 

 Mette Drejer ønsker lille folder/pjece (mindre end den store) – hvis der er 
nogen der vil udarbejde en så lægger vi den på hjemmesiden. 

o Det viser sig at Dennis har en minifolder allerede. Der vil blive 
taget initiativ til at finde den frem og publicere på Dyspraksi 
hjemmesiden. 

 Der opfordres igen til at medlemmer selv kommer med 
ideer/aktiviteter/netværksgrupper så støtter  foreningen. 

 
Bo Drejer orienterer omkring IT. 
 

 Bo takker Lars Iversen for en stor indsats 
 Orienterer omkring NING netværket og formålet med det. 
 Der bakkes op omkring fortsættelse af dette, og det vedtages at 

netværksgrupper oprettes og at netværket promoveres på hjemmesiden, i 
nyhedsbreve og i velkomstmail til nye medlemmer. 



 
Elisabeth orienterer omkring Netværksgrupper. 
 

 Der opfordres til at der er medlemmer som tager initiativ til at koordinere 
netværksgrupper. 

 
 
Information omkring at kommunerne har noget der hedder Åben rådgivning 
hvor der er åbent en gang om ugen. 
 
Spørgsmål om hvordan man kommer i kontakt med VISO. Man skal have PPR til 
at henvise til VISO. 
 
Forslag til at der er faste arrangementer som folk kan melde sig på/vise 
interesser for så de holdes når der er nok. 
 
Forslag til at lave videoklip og lægge på YouTube 
 
Forslag til at lave standard velkomstmail til nye medlemmer. 
 
Carsten Vanting orienterer om regnskabet. 
 

 De 14.000,- vedrører de 2 fonde. 
 Sidste år regnskab var der et overskud på 37.000,- 
 Penge brugt på. 

o Familie arrangementer. 
o Lidt IT. 

 Der er nu ca. DKK 70.000,- i kassebeholdning . 
 Ca. 60% af medlemmer betaler. 

 
Carsten orienterer om budget samt genvalg af bestyrelse og tillidsposter. 
 

 Budgettet afspejler at vi gerne vil benytte penge på de behov som 
medlemmer og forældre synes er relevant. 

 Der er penge til at lave et godt arrangement. 
 

 Der er ingen bemærkninger til regnskabet, og det er godkendt. 
 

 Foreslåede kontingent på DKK vedtages. 
 

 Bestyrelse og suppleanter genvælges og Lars Iversen tiltræder 
bestyrelsen. 

 
 Revisor genvælges, og Jeanette Edelboe vælges som revisor suppleant. 

 
Dennis overrækker DKK 2800,- fra Dyspraksi vandringen og opfordrer alle til at 
deltage næste år. 
 



Der spørges om erfaring med tegn til tale, og Dennis fortæller at hans søn har 
haft stor fornøjelse af det. Flere beretter dette. Nogle børn tager det ikke til sig, 
men de der gør har stor fornøjelse af det. 
 
Det diskuteres at få lagt information om tegn til tale samt ganeplade etc. på 
hjemmesiden.  
 
Har vi samarbejde med center for små handikaps? Der har simpelthen ikke været 
tid. 
 
Forslag om at bruge penge til at få journalist til at skrive materiale omkring 
Dyspraksi til medier. 
 
 
 
 
 
 
 


