
Beslutningsreferat 

Årsmøde 2013 

 

 



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  

 

 

Årsmøde med følgende dagsorden: 



 
 

  

Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Dirigent: Poul Alex Larsen 

Referent: Juliane Øhlenschlæger 

Stemmetællere: Annette Marker, Eli 

Svensmark og Thomas Friis Rasmussen 



Bestyrelsens beretning for 2012 

 

Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd og formanden fortalte 

om årets gang i Ordblindeforeningen.  

 
 

  



Medlemsudvikling 
 

 

• Opgjort pr. 03.13      2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 

• Antal medlemmer     1433   1384    1377  1238    1167   1207   1051  1064 

• Tilbage/ fremgang         -46      -49        -7    -139    -76     +40    -156    +13 

         
Kredsbestyrelser          13        13        12       12       11       11        10         10 
 



• Trine Brandt              Folkevalgt 

• Anne Mette Poulsen Folkevalgt 

• Vibeke S. Hansen     Folkevalgt 

• Birthe Jensen           København 

• Tom West                 Bornholm 

• Søren Nielsen           Nordjylland 

• Ib Jensen                  Vestjylland 

• Susanne Thorsager  Midtsjælland 

• Peter Bislev              Vestsjælland 

• Rasmus Lerbak        Østjylland 

• Kontaktperson: 

• Brit Stromark             Vejle 

 

 

• Erik K. Rasmussen  Formand 

• Lene Baasch           Næstfmd 

• Lars Sander            Kasserer  

• Maj Morensen         Nordsjælland 

• Karin Raun              Fyn 

• Susanne Corsing    Sønderjylland 

• Mona Steiniche       Folkevalgt  

 

 

 

Hovedbestyrelse og FU i 2012-2013 



Udvalg 2012-2013 

• Ansættelsesudvalg 

• Erik K. Rasmussen 

• Lene Baasch 

• Maj Mortensen 

• Lars Sander 

• Politisk udvalg 
• Peter Bislev 

• Christian Bach Andersen 

• Marianne Østergaard 

• Marianne Boysen 

• Maj Mortensen 

• Erik K. Rasmussen 



Bladudvalg 

Erik K. Rasmussen 

Tom West 

Mona Steiniche 

Birte og Per Jensen 

Inger Pihl 

Feriekoloni 
Lene Baasch 
Birthe Jensen 
Erik K. Rasmussen 
Mona Steiniche 
Per Jensen 

Udvalg 2012- 2013 



Repræsentationer 2012-2013 

VIHS Brugerråd  

Karl Åge Andreasen 

Nordisk 

Tom West 

Nordisk Ungdom 

Mads Baasch 

EDA 

Lars Sander 

Brugerkomite i Nota 

Lena Utoft 

Erhvervskomite i Nota 

Rolf S. Nielsen 

 

 

Netværkslokomotiv 

Christian Boch 

Skriverpris  

Juliane Øhlenschlæger 

DH repræsentant 

Mona Steiniche 

ROAL 

Hans-Pauli Christiansen 

IT-ansvarlig 

Christian Boch 

 



Repræsentationer 2012- 2013  

Nordisk repræsentant, Tom West, deltog i 
mødet i Finland.  

 

Nordisk ungdomsafdelings møde i Jönköping. 
Her deltog Anne Marie Sørensen for Danmark  

 

European Dyslexia Association EDA 

Lars Sander 

 



Sekretariat 

• Sekretariatsleder Juliane Øhlenschlæger tilbage 

fra barsel 4/12-12. 

 Gennemfører bestyrelsens beslutninger, 

 leder sekretariatet, rådgiver. 

• Nina Lundberg Dohm ansat fra den 1/12-12 

 Bogholder, kontorarbejde og rådgivning. 

• Familierådgiver Karl-Åge Andreasen 
 

 



Feriekoloni sommer 2012 



Rådgivningskursus efterår 2012 



Flyttedag december 2012  

Det gamle kontor 

Dronningen indvier HH d. 12.12.12 kl. 12 

Midtsjællands kredsen holder generalforsamling 

•Tak til de  mange frivillige  

•Lene, Maj, Per, Birthe  



Ordblindebladet 2012 

• Talerør 

• Læses af mange 

• Tak til alle, der bidrager 
 

Pressen 

•Offentlig debat 

•Inklusion 



Samarbejdspartnere 2012 - 2013 

• Møde i ViHS om test 

• Møde med Nota 

• Møde med Ordblindeefterskolerne 

• Møde med Hovedstadens Ordblindeskole 

• Møde i Socialministeriet 

• Møde med Undervisningsministeren 



Fremtid 

Bestyrelsens beslutning i November 

• Øget synlighed i offentligheden  

 

Foreningens udviklingsplan 
1) Erhvervssamarbejde og Fundraising 

2) Medlemsfordele og Aktiviteter 

3) Vidensnetværk og kontakt til mulige faggrupper 

4) Synlighed og kommunikation 

 

 



Aktiviteter 2012  

• Arrangementer 2012 

– Folkemødet Bornholm juni 

– Feriekoloni juli 

– Opfølgning på Rådgiverkursus 

 



Lobby-arbejde 2012 

• 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 

 

 



Udfordringen 

• Der er et stort behov for at markere ordblinde børns, 

unges og voksnes behov 

 

• 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  

 



Lars Sander fortalte om EDA - European Dyslexia Association  

EDA 2012 – 2013 

  

Bestyrelsesmedlem og Vicepræsident 

  

8. juni 2012 i San Marino 

 Bestyrelsesmøde 

8. juni 2012 i San Marino 

 Generalforsamling 

30. november til 2. december 2012 i Paris.  

 Bestyrelsesmøde 

19. til 21. april i Athen. 

 Bestyrelsesmøde 

 



EDA 

EDA Summer School 

 
 

 
Vilkår for at deltage: 
 
Admission is free, but travel and 
accommodation are at charge of the 
participants.  
 
The Department of Education of the 
University of San Marino will offer a 
free official diner for all participants 
and will organize  some tourist visits. 



EDA  

EDA Summer School 



EDA  

Växjö - konference 
Keynote speakers 

 

• Brian Butterworth  

• (University College, London, England) 

 

• Carsten Elbro  

• (University of Copenhagen, Köpenhamn, Danmark) 

 

• Usha Goswami  

• (University of Cambridge, Cambridge, England) 

 

• Åke Olofsson  

• (Umeå University, Umeå, Sweden) 

 

• Franck Ramus  

• (Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Ecole 
Normale Supérieure, Paris, France) 

 

• David Share  

• (University of Haifa, Haifa, Israel) 
 

 

The keynote speeches will be delivered in English. 

http://lnu.se/about-lnu/conferences/upcoming-conferences/4th-all-european-
dyslexia-conf?l=en 
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http://lnu.se/about-

lnu/conferences/upcoming-

conferences/4th-all-european-

dyslexia-conf?l=en 
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Årsregnskab 2012 

Lars Sander fremlagde 

regnskabet på Årsmødet 2013 



Indtægter 



Udgifter 

Budget 2012          2012  2011 

 



Udgifter 

Budget 2012     2012  2011 

 

 



Konklusion 

Budget 2012     2012  2011 



Balance 31. december 2012 

           2012  2011 

Anlægsaktiver………… 1.333.851  1.822 

Omsætningsaktiver……    394.993     192 

Aktiver i alt …………. 1.728.844  2.014 

 

Egenkapital…………..    1.521.792  1.512 

Gæld i alt…………….       207.052     502 

Passiver i alt……….      1.728.844  2.014 



Spørgsmål vedr. regnskab 2012 

• Inger Pihl spurgte til hvor mange 

abonnenter bladet har?  

Dette tal er 214 betalende abonnenter.  



Regnskabet vedtaget 

Regnskabet blev vedtaget med 44 stemmer 

ud af 44 stemmeberettigede 



Budget 2013 

Lars Sander orienterede om 

budgettet for 2013 



Indtægter 2013 

Kontingentindtægter     420.000  

Blad        165.000 

Andre indtægter (bladpulje)      31.000 

Tilskud fra DH      800.000 

 

Indtægter i alt            1.416.000 

 

 



Udgifter 2013 
Direkte medlemsaktiviteter 

 

 



Udgifter 2011 
-Sekretariatsudgifter 

     



Konklusion 

Resultat       (418.000) 

 

 

 

Egenkapital 31. dec. 2012   1.521.792 

Egenkapital 31. dec. 2013   1.103.792 

 



 
 

  

Indkomne forslag 

Ændring af vedtægter - Forslag fra bestyrelsen 

Lars Sander gennemgik på vegne af bestyrelsen alle 

vedtægtsændringerne. 

 

Det overordnede formål med vedtægtsændringerne er: 

1) dels at slanke organisationen,  

2) dels at sikre at alle medlemmer kan være repræsenteret 

på årsmødet. 

 



 
 

  

Afstemningen af det indkomne forslag 

Dirigenten vurderede at der var kommet mange mere 

vidtgående forslag end selve ændringsforslaget. 

 

Derfor blevet der først stemt om alle ændringsforslagene til 

ændringsforslaget.  

 

Det der var afstemning om er markeret blåt og 

ændringsforslaget til ændringsforslaget er rødt 



 
 

  

Vedtægterne 

§ 1 

Foreningens navn er Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark. Foreningen er 

landsdækkende med hjemsted i den kommune, i hvilken foreningens sekretariat er 

beliggende (pt. Høje Taastrup Kommune). Foreningen er stiftet i 1942. 

§ 2 

Foreningen formål er at varetage interesser for mennesker med ordblindhed / dysleksi 

over for myndigheder og offentligheden. Foreningen skal arbejde for en generel 

anerkendelse af ordblindhed / dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for 

mennesker med ordblindhed / dysleksi. 



 
 

  

Vedtægterne 

§ 3 

Foreningen dækker hele landet. Medlemmerne tilknyttes geografiske lokalområder 

svarende til de 5 regioner. Der kan oprettes lokalforeninger, som dækker et mindre 

geografisk område. 

 

Som medlemmer kan optages: 

Stk. 1 Enhver der kan vedkende sig foreningens formål og vedtægter. 

Stk. 2 Ind - og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse direkte til sekretariatet.. 

Stk. 3 Medlemmerne er tilknyttet landsforeningen, og kan desuden tilknyttes en 

geografisk eller indholdsmæssig lokalforening. 

 

Ændringsforslag: Indholdsmæssig ændres til interesseret baseret lokalforening  

 

Enstemmigt vedtaget 



 
 

  

Vedtægterne 

§ 4 

Stk. 1. Årsmødet er Ordblinde / Dysleksiforeningens højeste myndighed. Ordinært 

årsmøde afholdes hvert år i april - maj måned og indkaldes ved meddelelse i foreningens 

blad / hjemmeside inden udgangen af december. 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet 

senest 20 dage før årsmødet. 

Stk. 3. Senest 10 dage før årsmødet tilsendes de delegerede til årsmødet årsregnskabet 

og evt. forslag samt bestyrelsens skriftlige beretning. 

Stk. 4. Et lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antal af fremmødte 

/ stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 5. På årsmødet afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de 

afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til 

ændring af foreningens vedtægter mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer. 

Stk. 6. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af 

dirigenten og har dermed juridisk gyldighed. 

 

Ændringsforslag: Hjemmesiden ændres til e-medier 

Enstemmigt vedtaget 



 
 

  

Vedtægterne 

§ 5 

Stk. 1. Stemmeberettigede til Ordblinde / Dysleksiforeningens årsmøde er: 

1. Foreningens bestyrelse 

2. Repræsentanter for Regionerne (følger de 5 offentlige regioner) opgjort efter 

medlemstallet pr. 31.12 året før.  

Oversigten udarbejdes af sekretariatet senest 20. januar.  

Det påhviler Landsforeningens bestyrelse at gennemføre varslede opstillingsmøder i 

Regionerne og meddele de valgte delegeredes navne til sekretariatet senest 20 dage før 

årsmødets afholdelse. 

 

Antallet af stemmeberettigede pr. Region tildeles på følgende måde:  

Har Regionen mellem 1 og 25 medlemmer gives i alt 2 repræsentanter. 

Har Regionen mellem 26 og 50 medlemmer gives i alt 3 repræsentanter. 

Har Regionen mellem 51 og 100 medlemmer gives i alt 4 repræsentanter. 

Har Regionen mellem 101 og 200 medlemmer gives i alt 5 repræsentanter. 

Har Regionen over 201 medlemmer gives yderligere en repræsentant for hver 200 

medlemmer over 201. 

 

Stk. 3. Alle medlemmer har adgang til årsmødet. 

Ændringsforslag på næste side 



 
 

  

Vedtægterne 

§ 5 (forsat) 

 

Ændringsforslag: 

Antallet af stemmeberettigede pr. Region tildeles på følgende måde:  

Har Regionen mellem 1 og 25 medlemmer gives i alt 5 repræsentanter. 

Har Regionen mellem 26 og 50 medlemmer gives i alt 7 repræsentanter. 

Har Regionen mellem 51 og 100 medlemmer gives i alt 9 repræsentanter. 

Har Regionen mellem 101 og 200 medlemmer gives i alt 11 repræsentanter. 

Har Regionen over 201 medlemmer gives yderligere en repræsentant for hver 50 

medlemmer over 201. 

 

Enstemmigt vedtaget 



 
 

  

Vedtægterne 

§ 6 

Dagsorden til det ordinære årsmøde skal mindst omfatte følgende: 

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 af formand, 2 Næstformænd og 5 bestyrelsesmedlemmer. 

8. Eventuelt. 

 

Ændringsforslag formand, 2 næstformænd og 5 bestyrelsesmedlemmer slettes og 

ændres til - til bestyrelsen 

 

Enstemmigt vedtaget 



 
 

  

Vedtægterne 

§ 7 

Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når mindst 120 medlemmer fremsætter 

begrundet ønske herom, eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt. 

Stk. 2. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 8 uger efter, at kravet er modtaget. 

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 

 

Ændringsforslag: 10% af medlemmerne pr. 31/12 

 

Afstemning: 9 imod og 25 for   - forslag faldet 

 

 



 
 

  

Vedtægterne 
§ 8 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af Formand, 2 Næstformænd og 5 

bestyrelsesmedlemmer. Alle valgt på Årsmødet. 

Stk. 2. Formand, de 2 Næstformænd og de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand og en 

Næstformand i ulige år. En Næstformand i lige år. Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges med 3 i lige 

år og 2 i ulige år.  

Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af Formandskabet, som består af Formand og de to 

Næstformænd. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og organisation. Den udpeger de 

personer og udvalg, der skal bruges til de af bestyrelsen vedtagne opgaver. 

Stk. 5. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger samt ved 

køb, salg og ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Stk. 6. Bestyrelsen har via formandskabet tilsyn med foreningens sekretariat og formandskabet har 

desuden ansvaret for personaleansættelse. 

Stk. 7. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for 

forslaget. 

Stk. 8. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af 

bestyrelsen senest ved næste møde og underskrives af mødelederen 

 

2 ændringsforslag: Alle valgt på årsmødet ændres til  

1) 5 bestyrelsesmedlemmer udpeget af regionerne Forsalget ikke vedtaget 

2) 5 bestyrelsesmedlemmer udpeget  af regionerne vælges på årsmødet Forslaget ikke 

vedtaget 

 



 
 

  

Vedtægterne 

§ 9 

Stk. 1. Den til foreningens oprettelse og daglige drift fornødne kapital tilvejebringes ved 

tilskud fra offentlige myndigheder, private institutioner, fonde, organisationer og 

virksomheder. Desuden gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler 

samt ved kontingenter og tilskud eller gaver samt salg af ydelser. 

Stk. 2. Tilskud til aktiviteter i lokalforeningerne bevilliges af bestyrelsen på 

baggrund af indsendte aktivitetsplaner og budgetter for året. 

 

Ændringsforslag: Stk 2 ændres til Efter indstilling fra forretningsudvalget vedtager 

hovedbestyrelsen beløbstørrelsen til kredsforeninger. Tilskuddet gives i forhold til 

medlemstallet i den enkelte kreds. 

 

Afstemning: dirigenten vurderede at det mest vidtgående forslag var det første 

ændringsforslag og derfor kom det først til afstemning. 

 

32 for - derfor var det første ændringsforslag vedtaget(blå) 

  



 
 

  

Vedtægterne 
§ 10 

Stk. 1. Foreningens medlemmer / bestyrelser hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede 

forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 

Stk. 2. Foreningens medlemmer / bestyrelser har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for 

foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 

Stk. 3. Foreningens medlemmer / bestyrelser har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller 

udbytte af nogen art. 

 

§ 11 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  

Stk. 2. Efter godkendelse af regnskabet bestyrelsen revideres regnskabet af et af bestyrelsen udpeget 

revisorfirma, som samtidig kan stå til rådighed med den nødvendige regnskabs- og revisorassistance 

 

§ 12 

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på et med det formål særligt indkaldt 

årsmøde. Beslutning om foreningens ophør skal vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige 

stemmer. 

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. 

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af foreningen er effektueret. 

Foreningen nedsætter et likvidationsudvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelsen og fra 

foreningens revisionsfirma. 



 
 

  

Vedtægterne 
Til sidste blev der stemt om ændringsforslaget 

 

Det hele ændringsforslag blev godkendt 





Region (som den også bruges politisk) 

  

Indenfor Regionen kan der være en eller flere 
Lokalforeninger. Det vil sige, at de nuværende 
Lokalforeninger kan fortsætte som i dag – dog med 
den ændring, at det fremtidige tilskud fra 
Landsforeningen tager udgangspunkt i aktivitetsplan 
og budget, i stedet for bare i antal medlemmer. (§9 
stk. 2) 

  

Overgangsbetingelser: 

  

Såfremt Årsmødet vedtager de nye vedtægter 
træder følgende overgangsbestemmelser også i 
kraft. 

  

§ 1 Afvikling af Årsmødet. 

Resten af Årsmødet gennemføres efter de nye 
vedtægter. 

 

§2 Valg.  

Efter valget trækkes der lod mellem de valgte, så 
det på den måde afgøres hvem der sidder i et år og 
hvem der er valgt for 2 år. (formand + næstformand 
+ 2 bestyrelse / næstformand + 3 bestyrelse) 

 

§ 3 Valgbar:  

 Den siddende bestyrelse forventes at være 
kandidater til den kommende bestyrelse. 

  

Der kan opstilles kandidater i forbindelse med de 
valg, der skal gennemføres. 

  

”Ved udpegning af kandidaterne skal man tilstræbe, 
at bestyrelsen dækker så mange interesseområder 
som muligt.” 

  

Stemmeret: 

Ved Årsmødet 2013 er de delegerede valgt efter de 
gamle regler stemmeberettigede. Reglen om 
opstillingsmøder finder først anvendelse ved 
årsmødet 2014. 

 

Overgangsbetingelser 



 
 

  

Fastsættelse af kontingent 

Årsmødet stemte om kontingent fastsættelsen: 

42 for  

1 imod   

 

310 kr. for et enkelt medlemskab 

440 kr. for et familiemedlemskab 

440 kr. for et institutionsmedlemskab 

200 kr. i abonnement for blad 

  



 
 

  

Valg 

Valg af formand 

Erik K. Rasmussen valgt som formand for 2 år 

 

Valg af to næstformænd: 

1) Lars Sander(31) 

2) Maj (29) 

3) Carsten (13) 

 

Maj og Lars valgt som næstformænd  

 



Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer 

1) Søren Nielsen 20 

2) Rasmus Lerbak 16 

3) Carsten Hansen 21 

4) Anne Mette Poulsen 24 

5) Kaj Andersen 22 

6) Christian Bach Andersen 31 

7) Birte Jensen 19 

8) Lene Baasch 33 

 

Valgt: Lene Baasch, Christian Bach Andersen, Annemette Poulsen, Kaj 

Andersen, Carsten Hansen  

 



 
 

  

Eventuelt 

1) Erik takkede den afgående bestyrelse for det kæmpe 

store arbejde de alle har lagt og forhåbentligt forsat vil ligge 

i Ordblindeforeningen. 

 

2) Inger Pihl modtog en buket som tak for hendes store 

indsats for ordblindebladet 

 

3) Slutteligt  kunne Erik fortælle at Vestsjællands kredsen 

har fået at vide at Ordblindeforeningen i virkeligheden er 

blevet stiftet d. 18. marts 1943 hvilket betyder at foreningen 

har jubilæum i år. 

 


