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Dagsorden 



Valg af Dirigent 

• Bestyrelsen forslag: 

 Eigil Christiansen, Taxi Konsulent (Valgt) 

• Forslag til referent: Juliane Øhlenschlæger 

(Valgt) 

• Stemmetællere: Juliane og Eigil 



Bestyrelsens beretning 
Den skriftlige beretning er udsendt - Supplement til den skriftlige beretning 

v. Hans-Pauli Christiansen, formand  

 
Referat af den mundtlige beretning:  

Hans-Pauli fortalte om centrale punkter i årets arbejde.  

• Der var opfodring til at medlemmer af Ordblindeforeningen meget gerne må melde tilbage med 
ideer om aktiviteter eller andet de ønsker at lave i Ordblindeforeningens regi. Der er økonomi til at 
sætte projekter i søen, men det er vigtigt at der er mennesker der gerne vil føre disse i ideer ud i 
virkeligheden. Så hvis folk gerne vil lave noget, så søg bestyrelsen om midler og vær tovholder på 
projektet. 

• Der er en stærk politisk kamp der kører ude i kommunerne. Bl.a. den diskussion om at ordblind 
ikke findes i visse kommuner. Formanden opfordrede til at alle skulle tage kampen op med 
kommunerne. 

• I efteråret kom der godt i gang i det lokale arbejde, med bl.a. oplysningskampagnen som tager 
rundt og besøger alle kredsene. 

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

  



Nordisk 

v. Erik K. Rasmussen 
Ordblinde/Dysleksiforeningens repræsentant i det nordiske samarbejde 

 

• Erik fortalte om det nordiske sammenarbejde og fortalte at den 

norske Ordblindeforening er i gang med at lave en ungdomsafdeling 

af det nordiske sammenarbejde. Bestyrelsen har besluttet at sende 

Niels-Ole Simonsen til dette arrangement.  

• Niels Ole Simonsen supplerede med at hvis der var flere unge under 

25 år der ønskede at deltage skulle de bare kontakte ham. 

 

 

 

 

 



EDA – den europæiske ordblindeforening  
v. Lars Sander - Ordblinde/Dysleksiforeningens repræsentant i det 

europæiske samarbejde 

 

• Lars Sander fortalte om det europæiske samarbejde, som er 
særdeles godt. Især nu hvor de ikke længere skal bruge så meget 
energi på at blive oprettet som rigtig forening.  

• Bl.a. reklamerede Lars Sander for sommerskolen i San Marino 
som foreningen arrangere i samarbejde med Universitet i San 
Marino. Tjek hjemmesiden for flere oplysninger. 

• Lars Sander fortalte yderligere at Eda fortiden arbejder med 
problematikken med ophavsret i forhold til digitale tekster.  



Årsregnskab 2011 



Indtægter 



Udgifter 



Konklusion 



Kommentarer fra revisor 





Der var spørgsmål til regnskabet. 
• Der var kommentarer i forhold til medlemskontingentet 

som nogle sagde burde være lavere. 

 

• Det blev kommenteret at selvom foreningen skal bruge 
af egenkapitalen, så er det ikke et mål at nå ned på et 
minimum på 500.000 kr. 

 

Beslutning: 

Årsmødet tog regnskabet til efterretning 



Budget 2011 



Indtægter 2011 

• Kontingentindtægter, realistisk tænkt             500.000  

• Andre indtægter; gaver, renteindtægter mv.   68.000 

• Tilskud fra DH, a conto udmelding           846.096 

 

• Indtægter i alt            1.614.596 

 

• Dette er 101.404 kr. end budgettet for 2010. 

 



Udgifter 2011 
- Direkte medlemsaktiviteter 

• Rejser mv.                           255.000 

• Dette er sat ned i forhold til 325.000 i 2010, 
grundet rådgiverdrift postet er flyttet og nordisk 
ikke holder noget i DK i dette år 

• Bladet, stiger 45% grundet porto              293.400 

• Øvrige        335.240 

• Dette stiger grundet porto, rådgiverdrift posten 
og udvikling af hjemmeside 

• I alt         883.640 

 

 



Udgifter 2011 
- Sekretariatsudgifter 

• Lønninger, inkl. Rådgiverløn  780.000 

• Stiger grundet ansat rådgiver 

• Øvrige sekretariatsudgifter                      241.500 

• Falder idet forbrug i 2010 var meget lavere end 
forventet. 

• Lokaleudgifter, alm. 5 % stigning             142.000 

• I alt                                                    1.173.500   

     



Konklusion 

• Indtægter i alt            1.614.596 

• Udgifter  i alt             2.057.140 

• I alt      - 442.544 

 

• Dette skal være med til at nedbringe foreningens 
egenkapital med fokus på foreningens 
medlemmer. 



Spørgsmål til budgettet 

• Der var kommentarer i forhold til at bladet er dyrt og at 
man evt. kunne lade være med at trykke det. Dette 
medførte en lang diskussion om hvor vigtigt det er med 
et konkret blad. 

• Det blev kommenteret at Ordblindebladet er en god 
reklamesøjle for foreningens arbejde og vigtig at bevare.  

• Der var forslag om at alle a-kasserne og kommunerne 
skulle have et blad ud. 

• Det blev oplyst at alle kredse får 20 blade ekstra hver 
gang og disse bruges til at dele ud. 

• Forslag om at vi skal bruge flere midler på at udbrede 
bladet til flere. 

 



Politiske visioner 
v. Hans-Pauli Christiansen, Formand 

 

• Det er vigtigt at have fokus på det lokale i foreningen/de lokale aktiviteter. 

• Vi skal gøre noget for at alle kommuner anerkender at ordblindhed 
eksisterer. Vi skal stå sammen om at gøre dette. 

• Der var kommentarer til at vi ordblinde skal stå sammen med de andre 
handicapgrupper. Vi skal stoppe med at pibe og lade være med at være 
negative. Vores energi bliver brugt til det forkerte. Vi skal oparbejde respekt 
hos andre mennesker f.eks. om at vi ordblinde bruger vores it hjælpemidler. 

• Der er vigtigt at bevare optimismen og bevare sagligheden og blive ved 
med at fortælle den gode historie 

 

• Det blev kommenteret at der lige nu foregår en hetz mod alle grupper af 
mennesker med handicap. Alle medlemmer blev opfordret til at støtte op om 
et arrangement i Nyborg d. 1. juni. 

 

 



Indkomne forslag 
Forslag om ændring af vedtægter 

v. Bent Dalgaard 
• Det er en forlængelse af sidste års diskussion om at vedtægterne skulle være mere 

realistiske. 

• Der var spørgsmål til om kredsene stadig eksisterer som selvstændige kredse. Dette 

bekræftede vedtægtsudvalget at de forsat ville være. 

 

Beslutning 

Vedtægtsændringsforslaget blev vedtaget af årsmødet 
 

 



Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent  

Enkelt 310 kr. 

Familie 440 kr. 

Institution 440 kr. 

Abonnement 200 kr. 

 

Der blev stillet 4 ændringsforslag 



 

 

Afstemning:  

Bestyrelsens forslag blev vedtaget 



Valg 

 

• Valg af Formand 

 

• Valg af Folkevalgte 

bestyrelsesmedlemmer 

 

 



Valg af Formand 

 

Forslag:  
1. Erik K. Rasmussen 

2. ? 

3. ? 

4. ? 

 

Valg: Erik K. Rasmussen valgt som formand 



Valg af næstformand 

1)Kaj Andersen 

2)Lene Baasch 

 

Valg: Kaj Andersen valgt som næstformand 



Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 

På valg: Mona Steiniche 

   Kaj Andersen 

 

Forslag: 1) Mona Steiniche 

   2) Trine Brandt 

   3) Anne-Mette Poulsen 

 

Valgt: Mona Steiniche, Trine Brandt 



Eventuelt 
• Der var kommentarer om at det er vigtigt at huske at foreningen består af 

tre medlemsgrupper: Ordblinde, fagpersoner, pårørende 

 

• Tilkendegivelse af at det kunne være spændende at lave løsere struktur i 

foreningen, så foreningen mere arbejde i ad hoc grupper. 

 

• Tom fortalte om en kampagne fra Børsen, som gjorde grin med ordblinde. 

 

• Tale til Hans-Pauli, den afgående formand fra Erik, den nyvalgte formand 

 


