
Referat af generalforsamling i Dyspraksiforeningen 
 
Dato: 10. oktober 2017 (kl. 20.00) 
 
Sted: Sundhedshuset i Albertslund 
 
_____ 
 
 
Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning  
3. Regnskab og budget  
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Vedtægtsændringer og indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 

 
Ad 1 - Valg af dirigent og referent 
Lars Neimann Iversen blev valgt til dirigent og Marie Frankov Nissen til referent 
 
 
Ad 2 - Formandens beretning  
Formand, Eva Hansen, gennemgik beretningen for 2016/2017 – og fremhævende følgende forhold: 

● Afholdte arrangementer i året: 
o Den 6. oktober 2017 - Generalforsamling afholdes og i forbindelse hermed foredrag om verbal              

dyspraksi ved Logopæd Louise Skov 
o Den 13 februar 2017 – Workshop om træningsredskabet Lydbyggeren i København ved Kristine             

Lomholt 
o Den 22. marts 2017 - Workshop om træningsredskaber lydbyggeren på Fyn med Kristine Lomholt  
o Den 8. marts 2017 – OPT oplæg ved Stine Nielsen – Oral Placement Therapy er en måde at                  

undersøge og efterfølgende optræne alle de motoriske og sensoriske forudsætninger for at udvikle             
udtalen hos børn med bl.a. dyspraksi 

o Den 13. juni 2017 - Emneaften på Fyn om verbal dyspraksi ved Logopæd Louise Skov  
o Den 29. juni 2017 - Emneaften om rettighed og kompensation ved Beth Astrup fra DUKH, Den                

Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet 
o Den 21. august 2017 - Socialstyrelsen holdt oplæg om forløbsbeskrivelsen om verbal dyspraksi             

(Udkommet den 9. oktober 2017)  
 
 

● Foreningen har i den seneste periode benyttet sig af lokaleren, Sundhedshuset Albertslund, som foreningen              
kan låne gratis af Albertslund kommune, da Lars er bosiddende i Albertslund. 

● Lars har lavet online system til tilmelding til arrangementer. Dette her betydet, at der i året er kommet flere                   
penge ind fra deltagelse i enkelt-arrangementer, da en række fagpersoner gerne har ville deltage i faglige                
oplæg, men ikke har kunnet få bevilliget et medlemskab – De har nu mulighed for at tilmelde sig enkelt                   
arrangementer i stedet. Derfor er betalingsløsningen en ”Win-Win situation”. 
Der var et månedligt gebyr forbundet med anvendelse af løsningen, men udbyderen har valgt at levere                 

betalingssystemet gratis til Dyspraksiforeningen. 



● Bestyrelsen har i året afgivet høringssvar vedr. generel dyspraksi til Socialstyrelsen til afdelingen for National               
koordination, der har til opgave at sikre at kommunerne samarbejder om at tilbyde den fornødne højt                
specialiserede indsats til de målgrupper, hvor der kun er få borgere i hver kommune, som har behov for                  
samme tilbud, eller hvor kompleksiteten af borgernes problemstillinger kræver særlig viden.           
Dyspraksiforeningen får svar inden udgangen af 2017 om Socialstyrelsen har valgt at optage general dyspraksi               
på deres målgruppe liste. 

● Jaschafonden er ansøgt om 25.000 kroner til afholdelse af medlemsmøder. Ansøgningen er imødekommet. 
● Forhandler af ”Eye Q” (fiskeolie) har kontakte foreningen og tilbudt, at foreningen får en kroner pr. solgte                 

dåse. Der vil på dåsen stå, at forhandleren støtte Dyspraksiforeningen. 
● For at komme videre med arbejdet omkring dyspraksi er det vigtigt at læger og andre specialister kan                 

foretage en entydig registrering af dyspraksi-patienter. Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, hvorfor              
Marie i samarbejde med Gohar (Bispebjerg Hospital) arbejder på at der oprettes diagnose koder for               
henholdsvis verbal dyspraksi, oral dyspraksi samt general dyspraksi. 

● Der er ofte diskuteret ”hvad er Oral dyspraksi” – Er det en del af verbal dyspraksi eller er det særskilt?                    
Bestyrelsen har iværksat arbejde om, at der laves et skriv om oral dyspraksi. Stine Nielsen, ergoterapeut, vil                 
bidrage til dette skriv. 
 
 

Ad 3 - Regnskab og budget 
Regnskabet blev gennemgået af Lars. Det blev konstateret at medlemmerne er blevet bedre til at betale – vi er i dag                     
ca. 350 medlemmer og 70 støttemedlemmer. 
 
Budgettet blev gennemgået af Lars. Der er ikke budgetteret med tildelinger fra fonde i 2017/18, hvorved der forventes                  
et negativt resultat for året. 
 
 
Ad 4 - Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen havde fremsat et ønske om at bibeholde kontingent som det er nu på 250 kroner for medlemmer og 100                    
kroner for støtte-medlemmer. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  
 
 
Ad 5 - Vedtægtsændringer og indkomne forslag 
Ingen ændringer og indkomne forslag. Bestyrelsen orienterede om, at man muligvis ville lægge op til enkelte mindre                 
ændringer af vedtægterne, men da ændringer krævede behandlinger på to generalforsamlinger er dette udskudt. 
 
 
 
Ad 6 - Valg af bestyrelse 
Følgende nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen: 

● Majbritt Salgaard 
● Natasja Fauerby  
● Ricky Steen Rasmussen  

 
Bestyrelsen består herefter af nedenstående medlemmer og konstituerer sig den 21. november 2017: 

● Eva Hansen (Genvalg) 
● Lars Neimann Iversen (Genvalg) 
● Stina Westergaard Frederiksen (Genvalg) 
● Marie Frankov Nissen (Genvalg) 
● Majbritt Salgaard (Nyt bestyrelsesmedlem) 
● Natasja Fauerby (Nyt bestyrelsesmedlem) 
● Ricky Steen Rasmussen (Nyt bestyrelsesmedlem) 
● Carsten Vanting (Genvalg som suppleant) 



 
 
Ad 8 - Valg af revisor 
Revisor blev genvalgt (Brian Kjellerup). 
 
 
Ad 9 - Eventuelt 
Intet blev behandlet under dette punkt. 
 


