
Generalforsamlingen 6. oktober 2016 i 
Dyspraksiforeningen. 
Referent: Jens Brenner Larsen 

 

Dagsorden 

Foreningens formand Carsten bød velkommen til i alt 40 fremmødte medlemmer til generalforsamling. 

1) Valg af dirigent og referent 
Lars Iversen valgt til dirigent og Jens Brenner Larsen til referent. 
Lars konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2) Bestyrelsens beretning 
Dyspraksiforeningen har afholdt 4 forældreaftener i løbet af året, skolestart med 
Ungdomsuddannelsesvejleder, generel dyspraksi, funktionshandicap og psykologi med psykolog 
og sjældne handicap og behov for særlig indsats med Socialstyrelsen. der blev givet en kort 
orientering om disse arrangementer. 
Forældreaftenerne er blevet optaget og lagt på NING, hvor der er adgang for medlemmer til 
disse. 
Som noget nyt er de fleste også blevet streamet så de kan følges direkte, hvilket betyder at 
medlemmer kan følge forældrearrangementer fra hele landet uden at være til stede fysisk. 
 
Der blev orienteret om vigtige udviklinger i løbet af året i forhold til myndigheder;  
 
Socialstyrelsen, det nationale koordinationsråd, VISO 
Dyspraksi er optaget som et område officielt skal holdes øje med 
 
Der blev orienteret om en rigtig god nyhed, nemlig at  Socialstyrelsen vil gå i gang med 
forløbsbeskrivelse for dyspraksi for at styrke indsatsen i kommuner og så at der kan anvises 
passende behandling. Dyspraksiforeningen er inviteret til at deltage i følgegruppen.  
 
Facebookgruppe - dyspraksidanmark - blev omtalt. Det er ikke foreningens site, men vi er med. 
  

3) Godkendelse af regnskab og budget 
Regnskab blev fremlagt og godkendt. 
 

4) Fastsættelse af kontingent 
 
Det blev fast til det samme beløb: 250 kr for medlemmer 100 kr for støttemedlemmer. 
 
 

5) Evt forslag. 
Der er ingen indkomne forslag. 
 

6) Valg af bestyrelse og suppleanter 



Carsten stopper som formand og kasser efter 11 år - tak for stor indsats. 
 
Følgende er valgt til bestyrelsen; 
 
Eva Hansen 
Lars Iversen, genopstiller 
Jens Brenner Larsen, genopstiller 
Andreas Revsbech 
Marie Frankov Nissen 
Signe Autzen 
Malene F Nielsen 
Stina Frederiksen 
 
Suppleant Carsten Vanting 
 
 

7) Valg af revisor 
Nuværende revisor Brian Kjellerup er villig til genvalg og blev valgt. 
 

8) Eventuelt 
Intet under eventuelt 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.  Herefter var der foredrag med Louise Skov om dyspraksi. 


