Generalforsamling oktober 2012
1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jens
Referent: Lissi
2) Bestyrelsens beretning
Aktiviteter:
 Generalforsamling 2011
 Oplæg Kristine Lomholt, talepædagog: Introducerede mange aspekter omkring verbal
dyspraksi. Betydning, træning og metoder. Forældre, talepædagoger og lærere deltog i
arrangementet og der var god dialog. Kristine klædte deltagerne godt på til at tage diskussionen
med de professionelle folk der skal hjælpe børnene ude i kommunerne. Arrangementet var det
første arrangement i foreningen, hvor der var inviteret fagpersonale med.
 Samarbejde med VIHS: Foreningen har dialog med VIHS (Videnscenter for Handicap,
hjælpemidler og Socialpsykiatri under Socialstyrelsen). VIHS facilitterer information om
handicaps. Især til fagfolk i kommunerne. VIHS laver et faghæfte om dyspraksi, som lægges på
deres hjemmeside. Pjecen henvender sig til fagfolk, talepædagoger, lærere, pædagoger, læger
osv. Dyspraksiforeningen laver herudover en lille pjece som forældre kan dele ud til pædagogisk
personale i deres børns nærhed. Vi fortsætter samarbejdet med VIHS, og prøver at arbejde mod
at få endnu mere information og formidling igang.
 Skolestartsarrangement: Oplæg med Marianne Madsen fra taleklasserækken på Nyboder
Skole. 35 deltog i arrangementet og der var stor interesse for emnet blandt forældre i foreningen.
 Dyspraksivandring  40 deltog fra foreningen, 110 ialt der vandrede. Ergoterapeut Ingrid
HallasMøller lavede et lille oplæg og igangsatte eksempler på træning/leg som alle deltog i.
 Hjernemad: Lissi fra bestyrelsen deltog i et foredrag med Umahro Cadogan om hjernebørn, og
hvordan man med mad kan forbedre deres biologiske vilkår.
 IT og hjemmeside:
NING: Foreningens lukkede forum, hvor medlemmer kan dele viden og erfaringer. På
NING er der oprettet forskellige grupper: efter børnenes alder og efter geografiske placering. Der
findes også en facebookside, men vi har i foreningen valgt at oprette et lukket forum, hvor
informationer ikke er offentligt tilgængelige. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage aktivt på NING.
APPS: Der findes mange fine apps der kan hjælpe børnene. Der kommer senere et
arrangement, hvor vi vil arbejde med apps og NING. Der kommer en liste på hjemmesiden med
gode apps.
3) Godkendelse af regnskab og budget
Carsten gennemgik regnskab og budget. Vi har ikke fået lige så mange indtægter fra
kontingenter som beregnet. Indtægter ellers er fra to fonde og dyspraksivandring. Der er brugt
flest penge på arrangementer  helt efter planen. Foreningen har ikke som formål at skabe
overskud i forhold til årets budget, men at bruge pengene på foreningens aktiviteter. Foreningen
har 83.758 kr i overskud.

Regnskabet er godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er 250 kr for medlemmer og 100 kr for støttemedlemmer.
Vi fastholder prisen.
5) Evt. forslag
Der er ikke stillet nogen forslag

6) Valg af bestyrelse og suppleanter
Pernille Holtce vil gerne være med i bestyrelsen.
Alle nuværende medlemmer fortsætter.
Carsten fortsætter som formand
Brian Kjellerup fortsætter som revisor
7) Eventuelt
Måske gentage nogle arrangementer:
Sagsbehandler om rettigheder (med fokus på inklusion)
Andre ideer:
 Ideer til arrangementer:
Inklusion  hvad kan vi gøre som forældre? Særligt fokus på vanskeligheder omkring dyspraksi.
Apps og spil
Socialt arrangement, hvor børnene er med. Fx i legeland i Grøndal Centret.
Overskud fra dyspraksivandringen: 4120,50. Næste år er vandringen rykket til sidst i august, efter
skolestart. Dennis overrækker en check til foreningen.
Hjemmesiden kan trænge til en oprydning. Måske kan vi betale en til at komme med et forslag til
en opdatering af hjemmesiden. Evt kontakte nogle uddannelsesinstitutioner og få kontakt til nogle
studerende.

