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Velkomst 

• Formanden bød velkommen til årsmødet 

og rettede en særlig velkomst til årets 

gæstetaler, Erik Arendal. 



 

Erik Arendal, Videncenter for Hjælpemidler, 

Handicap og Socialpsykiatri 

holdt foredrag om IT udviklingen og tog 

udgangspunkt i en artikel om IT til ordblinde 

2012, som han havde skrevet til Foreningens 

60 års jubilæum. 

Artikel og slides er vedhæftet referatet 



Overrækkelse af Ordblindeprisn 

2012 
• Formanden takkede Erik Arendal for et 

interessant oplæg og motiverede herefter 

overrækkelsen af prisen, fordi netop Erik 

Arendal havde gjort en stor indsats for 

ordblinde gennem mange år. 

• Arendal takkede for prisen, som han var 

beæret over at modtage. 

 



1. Velkomst og valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

4. Orientering om nuværende års budget 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer 

7. Valg 

8. Eventuelt  

 

 

Efter en kort pause fortsatte årsmødet  

efter følgende dagsorden: 



Pkt. 1. Valg af Dirigent 

• Bestyrelsen forslag: 

 Poul Alex Larsen blev valgt til dirigent og 

takkede for valget. Han konstaterede 

årsmødets lovlige indkaldelse samt 

beslutningsdygtighed med 44 

stemmeberettigede delegerede og 

bestyrelsesmedlemmer til stede. 

•Som referent valgtes Lone Njor Hulth 

• Som stemmetællere valgtes Susanne 

Cording, Tom West og Rolf S. Nielsen 



Pkt. 2 Bestyrelsens beretning 

Den skriftlige beretning er udsendt, og den 

mundtlige beretning blev herefter 

gennemgået ved formand Erik K. 

Rasmussen som følger: 
 

  



 

 

 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark  

 

 

• Stiftet: November 1942 af Edith Norrie 

 

 

• Protektor: Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik 
 

 



 

Medlemsudvikling 
 

• Opgjort pr. 31.12        2005    2006    2007   2008   2009   2010   2011 

 

• Antal medlemmer          1479    1433   1384    1377  1238    1167   1207 

• Tilbage/ fremgang          + 92       -46      -49        -7    -139      -76     +40 

         
Kredsbestyrelser               13        13        12       12       11       11        10 
  
I 2012 er København og Storkøbenhavn slået sammen til Storkøbenhavn. 
I Vejle kredsen er der valgt en kontaktperson, men ikke etableret forening 
med bestyrelse. 
I Viborg og Storstrøm er der fortsat ikke en kredsforening, men i Viborg 
pågår projektaktiviteter på Mors. 



• Erik K. Rasmussen     formand 

• Lene Baasch   konst. næstfmd 

• Lars Sander     konst. kasserer  

• Rolf S. Nielsen          folkevalgt. 

• Thomas Friis             folkevalgt   

• Trine Brandt              folkevalgt 

• Mona Steiniche         folkevalgt  

 

• Birthe Jensen           København 

• Tom West                 Bornholm 

• Maj Mortensen          Nordsjælland 

• Karin Raun                Fyn 

• Søren Nielsen           Nordjylland 

• Ib Jensen                  Vestjylland 

• Susanne Thorsager  Midtsjælland 

• Susanne Cording      Sydjylland 

• Peter Bislev              Vestsjælland 

• Rasmus Lerbak        Østjylland 

 

Hovedbestyrelse og FU 



Udvalg 

• Ansættelsesudvalg 

• Erik K. Rasmussen 

• Lene Baasch 

• Maj Mortensen 

• Lars Sander 

• Politisk udvalg 
• Erik K. Rasmussen 

• Peter Bislev 

• Marianne Østergaard 



Repræsentationer 
VIHS Brugerråd  

Karl Åge Andreasen 

Nordisk 

Tom West 

Nordisk Ungdom 

Niels Ole Simonsen 

EDA 

Lars Sander 

Brugerkomite i Nota 

Lena Utoft 

Erhvervskomite i Nota 

Rolf S. Nielsen 

 

 

Netværkslokomotiv 

Kaj Andersen 

Skriverpris  

Trine Brandt 

DH repræsentant 

Mona Steiniche 

ROAL 

Hans-Pauli Christiansen 

IT-ansvarlig 

Rolf S. Nielsen 

Ord-12 

Karl Åge Andreasen, Lone Njor 

Hulth 

 



Bladudvalg 
Erik K. Rasmussen 

Tom West 

Susanne Dalum 

Mona Steiniche 



Feriekoloniudvalg 

 

Lene Baasch 

Birthe Jensen 

Erik K. Rasmussen 

Mona Steiniche 

 

 



Nordisk samarbejde 

Delegation til årsmødet i Skellefteå i 

Sverige, som havde udarbejdet en fælles 

udtalelse.  

Nordisk ungdomsafdelings møde i Oslo 

• Tom West understregede, at man i det nordiske 

samarbejde gennem udveksling af erfaringer 

havde stor nytte af at lære af hinanden 



European Dyslexia Association 

• Lone Njor Hulth læste en kort rapport fra 

Lars Sander, som er bilagt dette referat. 



Sekretariat 

• Sekretariatsleder Juliane Øhlenschlæger på 

barsel 1/10 11- 4/12 12 

• Barselsvikar Lone Njor Hulth, foreløbig ansat 

1/10 11 – 30/6 12 

• Adm. Medarbejder Lone Thomsen (18 timer) 

• Bogholder Susanne Hindsberg, (17,5 timer) 

sygemeldt fra nov. 2012, fritstillet og fratræder 

31/7 2012 

• Rådgiver Nathalia Vernal (20 timer), fratræder 

30/6 2012 

 
 

 



www.ordblindeforeningen.dk 

• Udviklet i 2011  

 

• Indmeldelse samt betaling med Dankort 
Registrering i medlemskartoteket 

 

• Opkrævning af kontingent for efterfølgende år 
sker ved udsendelse af mail med link til 
betalingsfunktion – alt sammen on-line. 

 

• Udsendelse af girokort sker, når det ønskes, og 
når vi ikke har fungerende e-mail adresse. 

 

http://www.ordblindeforeningen/


Oplysning om ordblindhed 
 • I efteråret 2010 startede vi Oplysning 

om ordblindhed. Dette arbejde fortsat 

i 2011 med besøg i Fields på 

Amager, i Køge og i Odense. Ved at 

dele brochurer ud på gaden og holde 

oplysningsmøde om aftenen, når vi 

et bredt udsnit af befolkningen.  

• Vi mangler at besøge kredsene i 

Jylland. Vi håber det kan ske i 2013 

 



Feriekoloni 2011 

• Kolonien varede i 4 dage og 
blev afholdt på Rågelund 
efterskole i slutningen af juli 
måned. 

• Dygtige specialister holdt gode 
foredrag, som gav god 
inspiration for de mange børn, 
unge og deres forældre. 

• Deltagerne blev gode 
ambassadører for Foreningen 
og det bevirkede forhåbentlig 
flere medlemmer. 



Rådgiverkursus 
Kurset blev afholdt på Avernakø og 
formålet med kurset var at styrke 
foreningens medlemmer og at danne et 
korps af frivillige rådgivere. Foreningens 
dygtige ansatte og tilknyttede rådgivere 
gav en grundig gennemgang af de 
relevante love, bekendtgørelser og 
vejledninger for ordblindeundervisning 
og IT-hjælpemidler. Medlemmer, der 
henvender sig til sekretariatet kan 
henvises til de frivillige rådgivere, 
ligesom man kan finde deres mail-
adresser og telefonnumre på vores 
hjemmeside. 

Kurset vil blive fulgt op i efteråret 2012.  



Ordblindebladet 

• Talerør 

• Læses af mange 

• Tak til alle, der bidrager 
 

Pressen 

• Offentlig debat 

• Inklusion 



Fremtid 

Bestyrelsens beslutning i november 2011: 

• Øget synlighed i samfundet 

• Lobby på Christiansborg og kommunalt 

• Pressearbejde 

 



Samarbejdspartnere 

• Fra DVO til ViHS 

Besparelser på ViHS (og HMI) 

• Ord12: 

Foredragsholdere, politisk debat, workshops 

• Forstå dit barns ordblindhed 

• Fra HMI til ViHS 

 IT-konference i november, åbnet af formanden 

    



Lobby-arbejde 

• Høringssvar om Folkeskoleloven 

• Brev til Socialminister om besparelser 

• Paneldebat på ORD 12 

• Besøg hos ordførere på Christiansborg 

• Møde med Undervisningsministeren 

• Breve bla. til: 
– Undervisningsministeren, alle ordførere 

– Notas brugerkomite 

– Børnerådets formand 

– Professor i specialpædagogik Susanne Tetler 

 

 



Fremtiden 

• Arrangementer 2012 

– Evaluering af Forstå dit barns ordblindhed, 

juni 

– Folkemødet Bornholm 14-17. juni 

– Feriekoloni juli 

– Opfølgning på rådgiverkursus september og 

oktober 

 



Udfordringen 

• Der er et stort behov for at markere ordblinde 

børns, unges og voksnes behov 

• Vi har mange frivillige med stort engagement 

• Men vi skal være stærkere, for der er mange 

interessegrupper, der påvirker politikere og 

offentlighed 

• Vi skal fokusere vores indsats 

• Vi har et sårbart økonomisk grundlag 

• Vi skal skaffe flere indtægter  

 



Tak til 

• Bestyrelseskolleger 

• Udvalgsmedlemmer 

• Alle aktive i kredsene 

• samarbejdspartnere 

• administrationen 



Dirigenten takkede for beretningen og 

følgende emner blev herefter drøftet: 

Mona Steiniche takkede for en god beretning og præciserede, at 

projektet: Forstå dit barns ordblindhed var et banebrydende initiativ i 4 

kommuner, hvor læsekonsulent, læse vejledere, forældre og en frivillig 

tovholder fra Foreningen gennemførte en møderække bla. med 

eksterne foredragsholdere. 

Projektet skal nu evalueres. 

Thomas Friis Rasmussen fortalte, at Foreningen ville modtage en 

artikel fra de to studerende, som var tilknyttet projektet. 

 

 



På spørgsmål om ordblindetest, blev det bemærket, at der på 

Regeringens foranledning udvikles en test til afdækning af børn i risiko 

for dysleksi i 0. klasse. Testen skal sikre en ensartet test i hele landet, 

og vil være klar fra 2015. Desuden udvikleset batteri af ordblindetests til 

brug på tværs i hele uddannelsessystemet, som også skal være klar i 

2015. 

Som svar på spørgsmål fra Inger Pihl, fortalte formanden, at 

sekretariatet flytter til det nye Handicaporganisationernes Hus primo 

december. Der er indvielse ved HM Dronning Margrethe d. 12.12.2012 

kl. 12. 

 



Dirigenten kunne herefter konstatere, at 

formandens beretning, aflagt på vegne af 

bestyrelsen, blev godkendt med applaus. 

 



Pkt. 3 Fremlæggelse af det 

reviderede årsregnskab til 

godkendelse 

Herefter gav dirigenten ordet til Lone Njor 

Hulth, som på vegne af kassereren 

gennemgik årsregnskab 2011 



Indtægter 

Budget 2011             2011 2010 

 

500  Kontingentindtægter ......................................... 455.134  432 

6  Salg af Vital mv ................................................        300      4 

195  Ordblindebladet ................................................  185.437  179 

68  Andre indtægter .................................................   81.827    73 

0 Tilskud DH 2010 ................................................           0    78 

846  Tilskud DH 2011 .................................................725.529  846 

 

1.615  Indtægter i alt ................................................. 1.448.227       1.612 



Udgifter 

Budget 2011          2011  2010 

 

   (363) møder, rejser, aktivitetspulje……….    (213.929) (181) 

     (60) rådgivning………………………….      (62.555)   (70) 

   (293) Ordblindebladet……………………    (172.754) (191) 

   (295) Øvrige udgifter…………………….    (238.545) (170) 

 

(1.011) Direkte medlemsaktiviteter i alt ….. (1.133.933) (940) 



Udgifter 

Budget 2011     2011  2010 

 

   (780) Lønninger m.v……………………….    (795.297) (602) 

   (242) Øvrige sekretariatsudgifter…………..    (210.598) (216) 

   (142) Lokaleudgifter……………………….    (128.038) (122) 

 

(1.164) Sekretariatsudgifter i alt…………... (1.133.933) (940) 



Konklusion 

Budget 2011     2011  2010 

 

(560) Resultat før afskrivninger m.v….. (373.489) 60 

 

   (0) Renteudgifter………………………     (3.279) (0) 

     0 Kursregulering af værdipapirer……    75.403  60 

  (10) Afskrivninger………………………     (3.506)  (3) 

 

(570) Resultat overført til egenkapital… (304.871) 117 



Balance 31. december 2011 

           2011  2010 

Anlægsaktiver………… 1.822.665       41 

Omsætningsaktiver……    191.775     397 

Aktiver i alt …………. 2.014.440  2.147 

 

Egenkapital…………..    1.512.304  1.817 

Gæld i alt…………….       502.136     330 

Passiver i alt……….      2.014.440  2.147 



Kommentarer fra revisor 

• Finansiel revision 

• Forvaltningsrevision  

• Konklusion: Uden forbehold 

 

MEN: 

• Øvrige kommentarer 

• Konklusion: Fulgt op 

 



• Der udspandt sig en kort debat om indtægterne, hvor det 

blev præciseret, at Foreningens tilskud fra Danske Spil 

aldrig kunne blive større end gennemsnittet af de to 

foregående års private indtægter. En nedgang i 

kontingentindtægter ville således medføre en tilsvarende 

nedgang i tilskud. 

• Dirigenten konstaterede herefter, at årsregnskab, som 

forelå behørigt underskrevet, blev enstemmigt godkendt. 



Pkt. 4 Orientering om  
budget 2012  

 

Budget 2012, revideret af bestyrelsen april 

2012 blev herefter forelagt til orientering af 

Lone Njor Hulth. 

I forlængelse af regnskab 2011 og på 

baggrund af budget 2012 samt 

budgetoverslag 2013 og 2014 opfordrede 

Lone stærkt til at drøfte, hvordan der kunne 

findes flere private indtægter. 



Indtægter 2012 

Kontingentindtægter     470.000  

Blad        160.000 

Andre indtægter (bladpulje)      46.000 

Tilskud fra DH      725.000 

 

Indtægter i alt            1.401.000 

 

 



Udgifter 2012 
Direkte medlemsaktiviteter 

Møder, rejser mv.     142.000 

Aktivitetspulje     100.000 

Bladet      182.000 

Øvrige      160.000 

 

I alt        584.000 

 



Udgifter 2011 
-Sekretariatsudgifter 

Lønninger      810.000 

Øvrige sekretariatsudgifter   220.000 

Lokaleudgifter     142.000 

 

I alt                                                    1.172.000   

     



Konklusion 

Resultat før afskrivninger m.v.  (355.000) 

Afskrivninger          (5.000) 

 

Resultat      (360.000) 

 

Egenkapital 31. dec. 2012   1.152.304 

Egenkapital 31. dec. 2013       903.304 

Egenkapital 31. dec 2014       689.304 



• Dirigenten konstaterede herefter, at årsmødet 

tog orienteringen om budget 2012 til 

efterretning. 

 



Punkt 5 Indkomne forslag 
Dirigenten præsenterede det indkomne forslag 

fra bestyrelsen om tilføjelse til  

vedtægternes §5 stk. 1, : 

 

3. Repræsentanter for kredse uden en kredsforening 

og valgt bestyrelse, opgjort efter medlemstallet pr. 

31.12 året før, udarbejdes af sekretariatet senest 

20. januar. 

 Det påhviler Landsforeningens hovedbestyrelse at 

gennemføre varslede opstillingsmøder i disse 

kredse og meddele de valgte delegeredes navne 

til sekretariatet senest 20 dage før årsmødets 

afholdelse. 

 

 
 

 



På vegne af bestyrelsen motiverede Lone 

Njor Hulth yderligere forslaget. 

Efter en kort debat og konstatering af, at der 

var tale om en løsning på et eksisterende 

problem, viste en afstemning, at der var 43 

stemmer for og 1 stemte hverken for eller 

imod. 

Forslaget vedtaget. 



Punkt 6 Fastsættelse af kontingent 

Dirigenten konstaterede, at der forelå et indsendt forslag 

om nedsættelse af kontingent:  

Enkelt medlem:  100 kr.  (nu 310 kr.) 

Familie medlem: 200 kr.   (nu 440 kr.) 

Rasmus Lerbak argumenterede på vegne af Østjyllands Kreds for 

forslaget. Lena Utoft mindede om, at 40% af ordblinde voksne var på 

overførselsindkomst, og at der var behov for et lavere kontingent. Anne 

Marie fortalte, at medlemmer meldte sig ud pga. kontingentets 

størrelse, og Helene Jürgensen opfordrede til at se på differentierede 

kontingenter. 

Efter en grundig debat, gennemførtes en afstemning: 

7 stemte for og 37 imod forsaget, som dermed ikke blev vedtaget. 



Punkt 6 Fastsættelse af Kontingent 
Årsmødet behandlede herefter det fra bestyrelsen 

udsendte forslag om uændret  kontingent  

Dirigenten bad forsamlingen stemme om forslaget, hvilket 

fik følgende resultat: 

5 stemmer imod 

2 stemte hverken for eller imod 

37 stemtefor 

Forslaget var dermed vedtaget. 



Punkt 7 Valg 

Dirigenten gik herefter over til dagsordens 

punkt 7 og gjorde opmærksom på, at dette 

omfattede: 

• Valg af næstformand  

• Valg af kasserer 

• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

 

 



Valg af næstformand 

Forslag: Lene Baasch, ingen modkandidater 

Lene Baasch enstemmigt valgt 

 

Valg af kasserer 

Forslag: Lars Sander, ingen modkandidater 

Dirigenten konstaterede ved godkendt referat fra 

bestyrelsesmøde d. 21. april, at Lars Sander havde 

tilkendegivet villighed til opstilling. 

Lars Sander enstemmigt valgt 



Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 

På valg: Rolf S. Nielsen (modtager ikke genvalg) 

   Thomas Friis Rasmussen 

Forslag: 1. Kaj Andersen 20 

   2. Anne Mette Poulsen 27 

   3. Vibeke Hansen 24 

   4. Thomas Friis Rasmussen  

Efter en kort præsentation af kandidaterne, blev der foretaget en 

skriftlig afstemning med følgende resultat: 

Anne Mette Poulsen og Vibeke Hansen blev valgt. 



Punkt 8 Eventuelt 
 

Fra forsamlingen blev følgende fremhævet: 

Ros til feriekolonien og dens frivillige hjælpere. 

Tak til formand og til administration for et veltilrettelagt årsmøde. 

Opfordring til at besøge Folkemødet på Bornholm 14.-17. juni. 

Opfordring til at nominere personer til Ordblindeprisen. 

Tillykke med valget til bestyrelsen. 

Opfordring til også at huske det store arbejde, som skal gøres i 

virksomhederne og fro ordblinde på arbejdsmarkedet. Kaj Andersen stiller 

sig gerne til rådighed som ressourceperson 

Det er glædeligt, at der nu udvikles en test til elever i 0. klasse. Der findes 

allerede en test for elever i 3.klasse, som kan anvendes af alle skoler, men 

den store udfordring er at få alle skoleledere til at anerkende 

nødvendigheden af at teste og stille hjælp til rådighed. Denne barriere 

opleves såvel af lærere som børn og deres forældre. 

Der findes nu undertekster, der kan tale på DRTV 

 

 

 

 

 



Østjyllandskredsens slogan blev 

videregivet til hele Foreningen: 

Erstat skam med stolthed 

Få en uddannelse, der svarer til 

dit intellekt 



Med behandlingen af dagsordens punkt. 8 

takkede dirigenten for god ro og orden og 

afsluttede årsmødet. 

Formanden takkede dirigenten og mindede 

om, at den nye bestyrelse skulle konstituere 

sig kl. 17:15. der blev herefter serveret kaffe 

og fødselsdagskage i anledning af 

Foreningens 70 års jubilæum. 

Årsmødet afsluttet kl. 16:45 



1942-2012 

 

 


