
 

8. maj 2010  



 

 

 

Folkeskolens nationale tests 

  Karl-Åge Andreasen 
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1) Velkomst og valg af dirigent 

 
2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 

 
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 
til godkendelse 

 
4) Orientering om det nuværende års budget 

 
5) Behandling af indkomne forslag  

 
6) Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til 
landsforeningen for næste regnskabsår 

 
7) Valg 

 
8) Eventuelt 
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 Bestyrelsens forslag:  

 
Charlotte Vincentz Petersen, formand 3F GOPS Odense 

 

 Andre forslag: Nej 

 Lovligt indvarslet. 

 Dagsorden godkendt 

 

 Stemmetællere: 
◦ Stella Steengaard 

◦ Franse Lund 

 

 Referent: 
◦ Stella Steengaard 
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Den skriftlige beretning er udsendt. 

 

Som supplement til den skriftlige beretning 
ved Hans-Pauli Christiansen, formand 

 

 Enstemmig vedtaget 
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ved Erik K. Rasmussen, 

Ordblindeforeningens repræsentant i det nordiske samarbejde 

 

Erfaringer fra Norge om sprogrejser.  

 

Erfaringer fra Sverige om Ordblindeforening for ordblinde 
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ved Lars Sander, 

Ordblindeforeningens repræsentant i EDA 

 

 Nye vedtægter 

 

 Konference i Brügge 

 April 2010 

 

 Europæiske projekter 

 Sommerskole i San Marino 

 http://www.unirsm.sm/default.asp?id=4557 
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12 
Enstemmigt godkendt 



Det faglige indhold i  

ordblindeundervisningen i folkeskolen 

  Hans-Pauli Christiansen, formand 

 

 Indhold af ordblindeundervisning i folkeskolen 

 Styrkelse af kredsene 

 Medlemshvervning 

 Kvalificering af hjemmesiden 

 Hjælpemidler på arbejdsmarkedet 

 

Politisk indlæg 
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 Forslag om ændring af vedtægter. 

 

 Ændring i § 8 og i § 12 

 

 Ændringer er af sproglig karakter 
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 § 8 
Stk. 1. Foreningen ledes af 
en bestyrelse, der består af 
formand, næstformand, 
kasserer og 4 
bestyrelsesmedlemmer 
samt 1 person for hver 
kredsforening.  

 

 

 

 

 Enstemmigt vedtaget 

 

 § 8 
Stk. 1. Foreningen ledes af 
en bestyrelse, der består af 
formand, næstformand, 
kasserer og 4 
bestyrelsesmedlemmer 
valgt af Årsmødet samt 1 
person for hver 
kredsforening.  
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 § 12 
Stk. 2. I tilfælde af 
foreningens ophør 
træffer årsmødet 
beslutning om 
anvendelse af 
foreningens formue m.m. 
Denne skal dog under 
alle omstændigheder 
anvendes til almene 
formål – fortrinsvis til 
gavn for ordblinde. 

 

 Enstemmigt vedtaget 

 

 § 12 
Stk. 2. I tilfælde af 
foreningens ophør 
træffer årsmødet 
beslutning om 
anvendelse af 
foreningens formue m.m. 
Denne skal dog under 
alle omstændigheder 
anvendes til almene 
formål – fortrinsvis til 
gavn for mennesker med 
ordblindhed. 
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 Ifølge vedtægternes §3 er foreningen en paraplyorganisation. En sådan organisation 

består udelukkende af foreninger. I Ordblinde/Dysleksiforeningen kaldes disse 
kredse. 

 Hvis en kreds må lukke så er kredsens medlemmer ifølge vedtægternes §3 ikke 
medlemmer nogen steder. 

 Hvordan løses dette problem? 

 

 Bestyrelsen og Bent Dalgaard har ansvar for at 
gennemarbejde et forslag til Årsmødet 2011 
vedrørende denne probelmstilling. 

 

 Ændringsforslag fra Bent Dalgaard 
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 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
◦ Godkendt – med 2 stemmer imod 

 
 Forslag fra salen – at der skal ses på et evt. at differentiere 

kontingenterne i forhold til studerende, ledige og 
pensionister. 
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 Valg af næstformand 

 

 Valg af kasserer 

 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Ordinært 2 personer 

 Ekstraordinært 1 person (vælges for et år) 
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 Næstformand 
 

 På valg:     Erik Rasmussen 

 

 Forslag:   

1. Erik Rasmussen 

 

 Valgt. 
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 Kasserer 

 
 På valg:        Lars Sander 

 

 Forslag:   

1. Sanne Nielsen / Østjylland 

 

Valgt 
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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 

 På valg: Lars Vissing 
 Thomas Friis Rasmussen 

 Forslag 
 
1. Thomas Friis Rasmussen 
2. Rolf Nielsen 

 
Valgt for 2 år. 

 
 

 
 

   

24 



 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 

 
 Afgår:  Michael Petersen 

 

 Forslag: 

1. Kaj Andersen 

 

Valgt for 1 år. 
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Underskrevet den     /      -2010 

  

    

Charlotte Vincentz Petersen, 

dirigent på Årsmødet 2010 
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