Organisationen Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark er en landsdækkende organisation for mennesker med
ordblindhed, deres pårørende, fagpersoner og andre med interesse for ordblindhed. Foreningen er
landsdækkende og opdelt i en hovedbestyrelse, et formandskab, udvalg og repræsentanter, lokalkredse, et
sekretariat og rådgivningen.

Årsmødet
Årsmødet er Ordblinde/Dysleksiforeningens højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i april
- maj måned. På årsmødet aflægges bestyrelsens årsberetning, årsregnskabet fremlægges, det kommende
års budget præsenteres og der er valg til hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen vælges på årsmødet og består af: 1 formand, 2 næstformænd, 5 bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter.

Bestyrelsen tegner foreningen, dvs. at de:





Tegner de fælles mål for foreningens virke
Lægger linjen for foreningens primære aktiviteter
Lægger foreningens politiske linje
Står for den overordnede økonomiske planlægning og har det økonomiske ansvar

Formandskab
Formanden og de to næstformænd udgør tilsammen formandskabet. Formandskabet følger beslutninger
foretaget af hovedbestyrelsen. Formanden er daglig leder af foreningen og har sammen med
formandskabet ansvar for foreningens daglige drift, økonomi, personale mv.
Formandskabet nedsætter derudover foreningens forskellige udvalg og repræsentantskaber.

Udvalg og repræsentanter
Udvalgene og repræsentanterne løser konkrete foreningsopgaver og sætter fokus på områder, der har
betydning for mennesker med ordblindhed. I udvalgene er både repræsenteret mennesker med
ordblindhed, pårørende og fagpersoner, som kender til de problemstillinger, mennesker med ordblindhed
møder i deres hverdag.

Lokalkredse
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark driver sine lokale aktiviteter gennem en række lokalkredse.
Lokalkredse ledes af en bestyrelse valgt på deres egne generalforsamlinger, dvs. de har deres egne
vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Vedtægterne godkendes af hovedbestyrelsen. Hvor der ikke
er en kredsbestyrelse, kan der være oprettet lokale netværk med en kontaktperson.
Lokalkredsenes aktiviteter spænder bredt - fra politisk arbejde til sociale og faglige arrangementer for
mennesker med ordblindhed.

Sekretariatet
Sekretariatet virker som vores ansigt udadtil, og det er her, de fleste henvendelser kommer til. Opgaverne
er bl.a. rådgivning, koordinering af foreningens aktiviteter, kommunikationsopgaver, kredsservice, regnskab
samt politisk deltagelse m.m.

Rådgivning
Foreningens rådgivning foregår ude i kredsene på frivillig basis samt via sekretariatet.

Vedtægter
Ordblinde/Dysleksiforeningens vedtægter er vedtaget på foreningens årsmøde, hvor de også revideres.

Regnskab
Hvert år aflægger foreningen et revideret regnskab. Regnskabet godkendes på årsmødet.

DH
DH (Danske Handicaporganisationer) er foreningens paraplyorganisation. DH er bestående af i alt 34
handicaporganisationer. DH har etableret i alt 97 lokale afdelinger baseret på kommunegrænser.
Øverste myndighed er Repræsentantskabet, der samles hvert andet år. Repræsentantskabet vælger et
forretningsudvalg på syv personer, inklusiv formand og næstformand.

