
Referat af generalforsamlingen i Dyspraksiforeningen den 20. oktober 2015 
Tilstede: 10, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer 

1) Valg af dirigent og referent 

Jens valgt som dirigent, undertegnede som referent. 

2) Beretning 

Den 3 mand store bestyrelse fortalte - med supplement fra et enkelt menigt aktivt medlem – om 

følgende: 

● Lydbyggergruppen og dens fremtidsplaner om, at lave materiale til lidt større børn samt 

inspirationsside til talepædagoger i forhold til lyde mv. 

● Emneaftenen i februar 2015 med logopæd Louise Skov, hvor ca. 45 deltog. 

● Emneaftenen i marts 2015 med logopæd Louise Skov og talepædagog Kristine Lomholt, 

hvor 75 var tilmeldt, og ca. 65 deltog, heraf ca. 25 fagfolk. 

● Takkemiddagen i juni i anledning af foreningens 10 års jubilæum, hvor bl.a. vores 

”allierede” fagfolk, var inviteret og 5 af dem deltog, så vi for første gang mødte Svends 

efterfølger, Gohar Bossen, samt en ny diagnostiker af verbal dyspraksi fra Odense. Vi 

håber, at dette kan medvirke til dannelsen af tværfaglig netværksdannelse blandt ”vores” 

fagfolk. 

● Den traditionelle dyspraksivandring arrangeret af vandreforeningen Allerødderne, som 

også altid har skænket foreningen deres overskud, kunne desværre ikke gennemføres i år 

pga. for lav deltagelse fra foreningens medlemmers side.  

Ærgerligt, da det var et socialt arrangement, som både forældre, børn og søskende og 

evt. andre pårørende kunne deltage i, men med så få aktive i foreningen, har vi ikke selv 

ressourcer til at arrangere noget sådant. 

● Dobbeltforedraget med afdelingslæge på Foniatrisk klinik, Neurologisk afdeling N på 

Bispebjerg Hospital, Gohar Bossen, om verbal dyspraksi samt socialrådgiver og erfaren 

handicapkonsulent, Inge Louv, om vores rettigheder den 14. september. Ca. 45 deltog, og 

for første gang blev det livestreamet, så medlemmer i hele landet kunne deltage og stille 

spørgsmål. Der var dog lidt tekniske begyndervanskeligheder, som gør at foreningen nu 

vil søge om midler til indkøb af IT, så livestreaming kan komme til at fungere perfekt og 

bliver standard på vores emneaftener. 

● Foreningens henvendelser til VISO giver pote. I år medførte det, at vi fik tilbudt en fast 

plads i det faglige råd for  

● Socialstyrelsens Vidensportal vil nu indsamle og gengive viden om forskellige handicap 

fremfor kun om socialt udsattes problemstillinger. Som noget nyt vil de pga. det nævnte 

faglige råd også inddrage viden om verbal dyspraksi. De har derfor indsamlet den seneste 

nye viden og forskning herom. Første gang en offentlig myndighed i Danmark indsamlede 

og offentliggjorde viden herom var i 2010, og det var også VISO, der stod for det. Denne 

gang er VISO gået grundigere til værks, flere aspekter er blevet inddraget, og vores 

forening er blevet hørt om det skriftlige materiale, som de forventer at lægge ud på 

Vidensportalen i november. Målgruppen for materialet er fagfolk. Dyspraksiforeningen 

afgav i september 2015 høringssvar med hjælp fra Louise Skov. Bl.a. bad vi om: 

o at det blev tydeliggjort, at det er svært, men dog ganske muligt at diagnosticere 

verbal dyspraksi,  
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o at det blev tydeliggjort, at man ikke kan taletræne et barn med verbal dyspraksi 

på samme måde, som man træner et barn med dysfonologi, og 

o at afsnittet om udredning blev uddybet, hvilket Louise ville være behjælpelig 

med.  

       Vi fik tilbagemelding om, at vores svar ville blive inddraget, og at materialet forventes  

       offentliggjort i november 2015. 

● Foreningen har i september 2015 afgivet endnu et høringssvar på følgende baggrund: En 

evaluering af kommunalreformen fra 2007, hvor amterne blev nedlagt og kommunerne 

fik ansvar for flere af amternes hidtidige ansvarsområder, viste blandt andet, at der var 

manglende fokus hos kommunerne på bestemte målgrupper og derfor grund til 

bekymring for uhensigtsmæssig afspecialisering. Derfor blev der fra 1. juli 2014 lavet en 

”National koordinationsstruktur”, hvis formål det er, at (jeg citerer fra styrelsen) styrke 

kvaliteten og samarbejdet på det højt specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområde, sikre det fornødne udbud af tilbud til målgrupper med de 

højt specialiserede behov, sikre at tilbuddene udvikler sig dynamisk i takt med at 

behovene ændrer sig, indsamle og formidle viden om målgrupper og indsatser på det 

højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. De vil hvert år sende en 

høring om dette til relevante bruger- og interesseorganisationer. Vores forening blev 

også hørt og afgav høringssvar med bistand fra ”vores” fagfolk. Der er pt. vedtaget 29 

handicap som målgrupper, og dyspraksi indgår ikke heri. Vores høringssvar gik derfor ud 

på, at vi mener at dyspraksi (både den generelle og den verbale/orale) kvalificerer sig til 

at blive medtaget som målgruppe, da det efter vores opfattelse opfylder begge 

kriterierne for at blive optaget: det er et sjældent og kræver en højt specialiseret og 

tværfaglig indsats.  

Så vidt vi forstår deres udmeldinger, kan vi forvente en afgørelse på dette i december i 

år. 

 

3) Regnskab og budget 

Det blev gennemgået af Carsten og godkendt af de fremmødte. Carsten nævnte bl.a., at der også 

for næste år er afsat en del penge til brochurer, fordi vi stadig håber på at få tid til at lave og 

udsende brochurer om dyspraksi, så flere fx læger, skoler, pædagoger mv. får kendskab til, hvad 

dyspraksi er. Vi har dog ikke haft mulighed for at bruge tid på det, pga. de meget få aktive i 

foreningen og den tidkrævende drift af foreningen med fx at arrangere emneaftner, 

generalforsamling, afgive høringssvar, bruge tid på hjemmeside, IT, opkrævning, regnskab mv. 

4) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser, dvs. 250 kr. årligt for forældre (hele husstanden 

er omfattet) og 100 kr. årligt for støttemedlemmer, som fx kan være fagfolk eller pårørende, der 

vil støtte arbejdet økonomisk. Forslaget blev vedtaget. 

5) Indkomne forslag 

Ingen forslag er modtaget. 

6) Valg af bestyrelse  

Hele bestyrelsen på tre mand genopstillede – og blev valgt.  

Derudover opstillede Deniz Hansen til bestyrelsen og blev valgt - varmt velkommen, Deniz! 

7) Valg af revisor 
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Jyske Brian genopstillede heldigvis og blev genvalgt. 

8) Evt. 

Enighed om at forsøge at finde større lokaler til brug, når det er relevant. Eva undersøger til 

næste møde (den 2/12 hos Carsten) om Karens Minde Kulturhus kunne være en mulighed, og 

Deniz undersøger to andre steder. 

 

Eva 
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