Generalforsamling i Forældreforeningen for børn med dyspraksi (Dyspraksiforeningen)
Tirsdag, den 4. oktober 2011, kl. 18.00
Cafe Peber & Mynthe, Vigerslevsvej 133, Valby
Referent: Jane
Deltagere
Anders, Nikolaj 4,5 år, sprogbørnehave Glostrup
Svend, Sebastian 3 år, specialbørnehave Ishøj
Tina og Thomas, Marcus 5 år, specialbørnehave Frederiksberg
Lisbeth, Christian 6 år, under udredning Hvidovre
Palle og Eva, Valte 5 år, specialbørnehave København
Fra bestyrelsen
Carsten Vanting
Elisabeth
Bo Drejer
Eva Kirscher
Elisabet og Eva og Birthe valgt at træde ud af bestyrelsen.
Agenda:
1) Valg af Dirigent og Referent
- Carsten Vanting bliver valgt til dirigent og Bo Drejer som referent
2) Bestyrelsens beretning
- Formanden Eva Kirscher orienterer:
i. Orienterer omkring Lydbyggeren på hjemmesiden
ii. Der har været møde med ViHS omkring information
1. Tegner lovende
iii. Nogle talepædagoger har fået viden gennem Evas’s Speciale
iv. Eva har talt på konference for talepædagoger
1. Det blev der taget godt imod
2. Vil gerne gentage det
v. Orienterede omkring det forkerte i når kommuner ikke informerer omkring
muligheder. Det er talepædagogens ansvar
vi. Kommunen skal inddrage forældrene
vii. De må ikke afvise på baggrund af økonomi
1. Hvis de afviser pga. at der ikke er råd til talepædagogisk bistand, så
SKAL dette være begrundelsen
viii. Et hængeparti for bestyrelsen er beskrivelse af hvilke intelligens/tale tests
som er relevante og hvordan der reelt set kan konkluderes
ix. Har lavet undersøgelse omkring diagnoseproblemer
1. Har ikke fået lavet endeligt informations materiale til myndigheder.
Dette Udestår
x. Vil gerne lave en fuld udgave af lydbygger materialet på dansk.
1. Er ikke lykkedes at få midler
2. Vi mangler at lave ansøgningen
3. Måske ViHS kan finansiere dele af materialet

-

Elisabeth orienterer omkring medlemsaktiviteter
i. Der har været holdt medlemsaftener i alt 3 stk
1. Januar var der socialrådgiver omkring rettigheder for handikappede
2. Marts var der talepædagog Louise Skov omkring talepædagogik
a. Meget dygtig og masser af råd og erfaringer
3. I Maj arrangement med Ingrid Hallas Møller omkring Generel
Dyspraksi
a. Masser af god informatiom
4. Generelt mange deltagere på arrangementer
ii. Har forsøgt at lave arrangementer drevet af lokalgrupper/netværksgrupper
1. Har været vanskeligt at få i gang
iii. Måske der skulle dannes nye netværksgrupper efterhånden som behov ændrer
sig
- Carsten Vanting orienterer omkring Dyspraksivandringen
i. Tidligere ikke så mange med
ii. I år blev det slået sammen med års arrangement hvor Ann E Knudsen var
taler
iii. Mange deltagere i år
1. 45 fra foreningen
2. 115 ialt
- Bo orienterer omkring IT og NING
i. Tanken er at man selv deler viden og spreder information omkring aktiviteter
ii. Opfordring til at bruge det noget mere
iii. Håber på at kunne få en minifolder på nettet, som er nem at printe og
distribuere for medlemmer og ikke medlemmer.
- Carsten Vanting informerer om at der har været flere arrangementer med typisk 25
deltagere på hver.
3) Carsten Vanting orienterer omkring Regnskabet
- Gennem årene er det lykkedes at indtjene penge og benytte det på arrangementer
- Havde regnet med 34.000 i indtægter og 48.000 i udgifter
- Vi har fået samme kontingent indtægt som tidligere år
i. Skyldes at antal betalere er færre…selvom der er flere medlemmer
- Diverse indtægter er dobbelt så stor som budgetteret
i. Fonde, etc…
ii. Dyspraksi Vandring
- Alt i alt har vi fået flere penge ind end forventet
- Har benytte penge på
i. Familie arrangementer
ii. Brochurer (Eva’s Speciale, etc…)
- Foreningen kører rundt med et lille plus
i. På trods af stigende antal arrangementer
ii. Der er derfor et råderum til at støtte relevante arrangementer
- Estimeret budget for næste år
i. Forventeligt lavere aktivitetsniveau
ii. Forventer 10.000 i underskud
- Carsten takker revisor for et godt arbejde
- Hvis alle havde betalt, så ville der have været yderligere 23.500 i indtægt.
- Regnskabet Godkendes

4) Opfordring folk melder sig til bestyrelsen
- Ingen melder sig
5) Fastlæggelse af kontingent
- Foreslås at fortsætte med DKK 250,- for medlemmer og DKK 100,- for
støttemedlemmer
- Kontingent vedtages
6) Forslag er der ingen af
7) Valg til bestyrelsen
- Eva Kirscher informerer omkring hvad bestyrelsesarbejde omfatter
- Lizzi Thrane vil gerne være med i bestyrelsen og stiller op
- Alle opstillede vælges
- Nuværende revisor genvælges
8) Eventuelt
- Dennis overrækker overskuddet fra Dyspraksi vandringen på I alt DKK 4000,- Nye bestyrelse konstituerer sig og overdrages viden fra Eva.
- Opfordring til at indsamle erfaringer og viden
i. Tilbud om hjælp til det fra Olivers mor: Susanne Christensen
ii. Ideer til at Dyspraksi børn møder hinanden
1. Måske fælles arrangement med tryllekunstner
iii. Ide om målrettet information til unge på nettet
iv. Brug Facebook som informationskanal
1. Materiale og folder, etc…
v. Carsten uddeler vin til Elisabeth og Eva.

Valg af bestyrelse
Jens Brenner (genvalg)
Carsten Vanting (genvalg)
Bo Drejer
Lars
7)
Brian Kjellerup blev genvalgt til revisor
8)
Der vil blive arrangeret en temaaften i november omkring skolestart for børn med dyspraksi
Der vil på hjemmesiden blive lavet en opgaveliste, hvor menige medlemmer kan tilbyde deres hjælp
til foreningens (større og mindre) arbejdsopgaver.

-

