9 Oktober 2013

Dyspraksiforeningen  Generalforsamling 2013
Referat
9 medlemmer tilstede
Præsentation af foreningen ved formanden.
Kort om foreningenss historie
Præsentation af bestyrelsen.
Carsten Vanting
Jens Brenner
Lars Neimann Iversen
[Pernille Holtze]
Bo Drejer

Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Jens Brenner
Referent: Lars Iversen
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt via hjemmesiden.
Formanden beretter om året der er gået:
Arrangement Dyspraksivandringen. Nogle år har der været mange deltagere ca. 30
I år deltog få familier. Der var ikke noget arrangement efterfølgende og det kan måske være
årsagen til det ringe fremmøde.
Der var ikke noget overskud til at lave så meget i år.
Næste år vil vi forsøge at få en ekspert til at tale i forbindelse med dyspraksivandringen. evt
Svend Prytz.
De forløbne år har vi haft mange arrangementer. Dog ikke så mange i det netop overståede.
Vi vil pøve at gøre noget ved det og har indledt et program for året der kommer
Fremtidige aktiviteter
18. November kommer et arrangement omkring rettigheder. Så forældre kan lære hvad de har
krav på og mulighed for. Socialrådgiver Inge Louv kommer
I februar planlægges et arrangement om Apps til ipad. I den forbindelse vil vi gerne modtage
ideer til apps der kan præsenteres. (“se det ord”)
Idé til app om lydbyggeren.

Til Maj planlægges et arrangement om lydbyggeren. Vi vil forsøge at få noget hands on med
lydbyggeren. Altså eksempler på hvordan man træner med lydbyggeren.
Forslag: Hvad gør man når barnet når teenage alderen. Kan vi have et arrangement om det?
Forslag: Den gode historie. Kan vi få et stort dyspraksibarn til at fortælle. Evt via video. Evt i
forbindese med dyspraksivandringen.
Forslag: Ann e knudsen må gerne komme igen!
Emneaften om skolestart er også aktuelt igen.
Ide: Lad børnene mødes i et legeland, eller på en legeplads
Godkendelse af regnskab og budget.
regnskab og budget fremlægges og forklares.
Hovedpunkterne er:
I forhold til budgettet har vi haft væsentligt mindre indtægter og væsentligt mindre omkostninger.
Der kom “desværre” et overskud, da vi ikke har haft mange arrangementer.
Vi har mange passive medlemmer og mange der ikke har betalt. Det har været besværligt at
betale. Nu kan vi modtage betalinger fra hjemmesiden via PayPal, hvilket gør det væsentligt
lettere at betale. Næste år vil vi igen sende rykkere ud pr. brev, istedet for mail.
Vi er 183 medlemmer og 44 støttemedlemmer.
Formanden: “Hvem er foreningen for?” “Bliver man mere ligeglad når ens barn bliver større?”
Vi skal have fundet ud af hvad der skal til for at folk betaler.
Vi har fået 9000. fra fonde.
Idé: Distribuere en flyer til læger, talepædagoer etc. Formanden: Det er tænkt før og det strander
hver gang på at nogen skal gøre det. Ide: Læg en folder hos Dyspraksiforeningen. Målet skal
være forældre.
Viso har lavet en brochure, men den henvender sig til fagfolk.
Formanden: Folderen fra dyspraksivandringen beskriver super godt og kort dyspraksi.
Bo: Vi har haft startet på at lave en kortfattet flyer/folder, men der har ikke været tid.
Ide: Få lavet postkort. eks gocards. elle freecard.dk (Koster ca 50 øre stykket)
Christina Sünksen. medlem af foreningen, vil meget gerne hjælpe og drive det.
Regenskab og Budget:
Foreningen har p.t. ca 90000.som kan bruges til arrangementer etc.
Budgettet:
Er holdt på samme niveau som tidligere år. Vi håber på mange arrangementer.
Kommentar til budgettet: Måske skal der afsættes mere end de 1000. til brochurer/foldere ad

ovenstående.
Regnskabet og budgettet er godkendt.

Ide: spørg foredragsholdere om de vil tillade at blive filmet. Placer evt. filmene på
dyspraksi.ning.com
Hjemmeside og nyhedsbrev
Hjemmesiden skal være mere i live. Lars: Det kommer den. Den er lige blevet opgraderet så det
er lettere at skrive artikler. Med flere arrangementer får vi også mere indhold og nyheder på
hjemmesiden.
Der vil desuden snart komme link til det arbejde VISO har lavet.
Nyhedsbrevet skal op at køre igen. Carsten: Der kommer det.
Forslag: Dyspraksiforeningen skal fortælle om kommende arrangementer på facebooksiden for
dyspraksi.
Forslag: Foreningen bør lave en officiel facebook side med link til hjemmesiden. (Hvis vi kan
styre det sådan at ingen kan skrive på væggen)

Fastsættelse af kontingent.
Det har været 250. i otte år og vi foreslår at fortsætte med det . Der er støtte fra
generalforsamlingen til at fortsætte med 250. om året.
Kontingent vedtaget til 250. for medlemmer og 100. for støttemedlemmer.
Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen
Valg af bestyrelse:
Den siddende bestyrelse vil gerne fortsætte.
Valgresultat:
Bestyrelsedmedlemmer: Carsten Vanting, Jens Brenner, Lars Neimann Iversen
Suppleanter: Bo Drejer, Pernille Holtze, Christina Sünksen.
Valg af revisor:
Revisoren Brian Kellerup vil gerne fortsætte som revisor.
Det er godkendt.

Eventuelt:
I forbindelse med arrangement ved dyspraksivandringen vil det være godt hvis nogen kan holde
børnene beskæftigede. Evt nogle spejdere el. lign.
At invitere fagpersonale med til foredragene/emneaftenerne i foreningen er en god ide.
Dirigenten takker for god ro og orden.

