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Referat af generalforsamlingen lørdag d. 25. maj 2019 
 

Hotel Park 

Viaduktvej 28 

5500 Middelfart 

 

1. Velkomst  

Mogens Schmidt, formand, byder generalforsamlingen velkommen og præsenterer 

Sekretariatets medarbejdere samt Hovedbestyrelsen. 

 

2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere  

Lars Sander er valgt til ordstyrer/dirigent 

Nina Lundberg Dohm er valgt til referent 

Stemmetællere: Mogens Schmidt foreslår Anders Bredsdorff og Bent Jacobsen 

 

Dirigenten konstaterer at generalforsamling er rettidigt indkaldt i Ordblindebladet og på 

hjemmesiden. 

 

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning  

Mogens Schmidt, formand, aflægger bestyrelsens årsberetning for 2018, jf. særskilt 

årsberetning. 

 

Henrik Kähler / Nordsjælland 

Det var dejligt at høre formandens beretning. Kæmpe tak for det. Med 3775 medlemmer 

er der ikke det projekt som ikke kan løses. Ny strategi eller en kærlig hånd til 

medlemsbladet – spørg endelig. 

 

Margit Nielsen / Fyn 

Har vi forsøgt at rekruttere fra universiteterne? 

 

Anna sagde, at der er mange som gerne vil have frivillighed på deres cv, og at vi kigger 

på det til efteråret. 

 

Lise Holmgaard Nielsen  

Hvad er bestyrelsens holdning: Skal frivillige have ordblindhed inde på kroppen selv? 

 

Mogens sagde, at man nødvendigvis ikke behøver at have et handicap. Man kan jo også 

godt være frivillig i kræftens bekæmpelse uden selv af have kræft. Det handler om at 

man brænder for sagen og har lyst til at gøre en forskel. 

 

Charlotte Kviesgaard / Esbjerg 

Hvad har folk af baggrund i HB? 
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Mogens: Ikke ordblind, har ordblindhed i familien, arbejder med ordblinde samt 

interesse for ordblindhed. 

 

Maj: Ordblind, har 3 ordblinde børn, en ordblind far og en ordblind mor. 

 

Julie: Ordblind  

 

Christian: Ordblind 

 

Kirsten: Ikke ordblind, Forstandet Ordblinde efterskolerne og har ordblindhed i familien 

 

Gitte: Ikke ordblind, har en ordblind søn og havde en ordblind mand 

 

Janne: Ikke ordblind, har en ordblind datter og en ordblind mand 

 

Carsten: Ordblind og har mange kollegaer som er ordblinde 

 

Karina: Ikke ordblind men har en ordblind søn 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse  

Christian Bock, næstformand og kasserer, fremlagde det reviderede årsregnskab for 

2018.  

 

Birte Jensen / Storkøbenhavn 

Undrede sig over hvorfor der mangler en beregning på ca. 141.000,- kr. vedr. 

medlemskaber iht. de oplysninger om medlemstallet som hun fik mellem den 17.01.18 – 

04.01.19? 

 

Christian forklarede, at de medlemmer som ikke har betalt også er medregnet. 

 

Karen forklarede, at vi havde ca. 2.000 medlemskaber og 840.000 kr. divideret med 2000 

er 420,- kr., om er en gennemsnitspris for et medlemskab.  

 

Det blev suppleret af bestyrelsen: Revisoren har revideret regnskabet og det er derfor 

valid. 

 

Anna nævnte, at har man nogle spørgsmål til regnskabet kan de sendes til sekretariatet, 

og vi undersøger sagen. I skal blot være opmærksomme på, at det bliver dyrt hvis vi skal 

have revisorfirmaet ind over. 

 

Annette / Østjylland 

Super at medlemstallet er så stort 
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Christian sagde, at vi ikke bare smider medlemmerne ud. De skal selv give besked om 

udmeldelse. 

 

Marianne Boysen / København 

Hvad er baggrunden for tilskud fra Socialstyrelsen? 

Det er hvor mange som betaler og ikke selve medlemstallet.  

Det tilskud som vi får fra Socialstyrelen er beregnet ud fra de sidste 2 års indtægter. 

 

Vores underskud i 2018 er bedre end det budgetterede på 320.000 kr. og vi regner med at 

få det vendt i 2020 til plus. 

 

Margit Nielsen / Fyn 

Rejseomkostningerne er steget men det er en positiv udvikling, da det giver flere 

medlemmer grundet messer og at der sker noget. 

 

Bjarne Egelykke / Bornholm 

Underskud bladet? 

Han nævnte at de får overskud, da de har en ekstern partner vedr. annoncesalg. 

Christian sagde, at det er vigtigt at vi selv står for annoncesalget, da vi får tilskud af 

annonceindtægterne. Vi forventer at nå budgettet for annoncesalg i 2019, da vi allerede 

har solgt mange. Vi har lagt en anden strategi med rabat. 

 

 

Regnskabet for 2018 blev godkendt. 

 

Ja 40 

Nej 3 

Blank 1 

Ugyldig 1 

 

 

5. Orientering om det nuværende års budget  

Kirsten fremlagde først vores 5 års handleplan. 

Foreningen skal være en succes, og vi skal åbne op for at ordblindhed ikke er et tabu 

f.eks. ved kampganer i uge 40. 

Vi har haft en stor fremgang af medlemmer: 

 

2019 Ny hjemmeside i efteråret 2019 

2020 Ansættelse af en rådgiver 

2021 Ansættelse af en IT rådgiver 

2022 Ansættelse af en kontorleder 
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2023 Ansættelse af en kommunikationskonsulent 

 

Ny hjemmeside v. Karen 

Der har været et ønske om en ny hjemmeside. Vores nuværende er over 10 år gammel og 

vi har brug for en ny platform og et nyt ansigt udadtil. Dette er en vigtigt opgave, og vi 

går væk fra vores nuværende samarbejdspartner. 

 

Rådgiverkorps v. Anna 

Der har været en øget efterspørgsel vedr. rådgivning/bisidderordning og vi ønsker at give 

den samme rådgivning lige meget hvilken en kreds man hører til. 

 

Policy Group v. Anna 

Vi har indgået et samarbejde med et bureau vedr. hvervning af 

virksomhedsmedlemskaber. Ved at melde sig ind viser de social ansvarlighed. Vi regner 

med at de kan sælge minimum 1000 virksomhedsmedlemskaber om året. 

 

Gennemgang af budget fremskrivning v. formand Mogens Schmidt 

Der er budgetteret med et underskud på 200.000 kr. i 2019, men vi forventer i de 

kommende år et overskud, herunder i 2022 et overskud på 820.000 kr. 

 

Budget 2019 

Christian Bock, næstformand og kasserer, præsenterede det af bestyrelsen godkendte 

budget for 2019. 

 

Medlemskaberne stiger, virksomhedsmedlemskaberne stiger, udgifterne forøges, da vi 

skal have ansat flere medarbejdere. 

Flere annonceindtægter, mødeudgifterne stiger og der kommer flere medlemmer. 

 

Spørgsmål fra salen.  

Margit Nielsen / Fyn synes at udgifterne til revisionen har taget et alvorligt hop.  

Anna forklarede, at vi har fået ansat en ny bogholder i starten af 2019, så vi kan få mere 

føling med udgifterne i løbet af året og se om budgettet holder stik. Vi har også fået en 

controller på, så bestyrelsen kan blive bedre klædt på omkring hvordan økonomien ser 

ud. 

Lena Utoft spurgte ind til Bevilling til Kredsene og 20.000 kr. hvad er det? 

Det er de 2000,- kr. som hver kreds får i kaffepenge. Kredsen kan ydermere ansøge om 

midler til projekter.  Karen sagde at man skulle ansøge via HB. Mogens sagde at man 

kunne kontakte ham.  
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Henrik Kähler / Nordsjælland 

Det er vigtig med tidlig indsats som i Finland så vi ikke venter til 4. – 5. klasse og det 

bør vi have fokus på og overveje i vores handleplan. Vigtigt med tidlig indsats og det kan 

samtidig rekruttere flere medlemmer. 

 

Mogens Schmidt 

Vi skal dog være forsigtige med private aktører.  

 

Lene Utoft / Østjylland 

Vigtigt at vi underviser bogstaver allerede i børnehaven. 

 

Bente Kruse / Fyn 

Børnehaven skal ikke fokusere på bogstaver og tal, da der skal være plads til leg. 

 

Anette / Vestsjælland 

Som rådgiver er det vigtigt at pointere at det er PPR som tester. Det er vigtigt at de er 

dygtige nok til at teste. 

Vigtigt at risikotesten bliver brugt og at der bliver gjort en indsats. Vi skal have skolerne 

mere i spil. 

 

Anette Marke / Østjylland 

Det skal være en ret for alle og ikke kun dem som har råd til de private tilbud. Bør være 

et retskrav i børnehaven. 

 

Janne Sabroe / Nordsjælland 

Vi tager det op i Politisk udvalg. Nogle kommuner er desværre lidt hemmelige omkring 

deres planer. 

 

Hilde Buys / Fyn 

Iht. ankestyrelsens afgørende 159 har kommunerne ikke forpligtelse til test. Det er 

skolerne som selv bestemmer. 

 

Jean Høst / Esbjerg 

Børnene er nået ca. 50 % gennem skoletiden inden de bliver testet i 4. klasse. Alle skal 

have lige vilkår. Tidlig indsats er derfor vigtig. 
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6. Behandling af indkomne forslag  

 

Anna fremlagde forslagene om vedtægtsændringerne. 

 

Vedr. forslag 1 

 

Inge Zeisner / Nordsjælland  

Det er en rigtig god idé med navneændring til Ordblindeforeningen, da det andet er for 

langt og det er svært at udtale Dysleksi. 

 

Lena Utoft /Østjylland 

Vi skal holde fast i dysleksi. 

 

Lise Holmgaard Nielsen 

Det er vigtigt, at vi holder fast i dysleksi, da det også er internationalt. 

 

Vedr. forslag 3 

 

Lena Utoft / Østjylland 

Er det muligt at dele kontingentet op i 1/12 eller 1/4 del? 

Ikke pt. da det vil kræve meget mere tid og opfølgning fra sekretariatet samt 

bogholderens side. 

 

Vedr. Forslag 4 

 

Randi H. Jeppesen / Fyn 

Hvad betyder det helt konkret med eksklusion? 

Det betyder at man kan blive smidt ud af Foreningen, hvis HB beslutter at der er særlige 

forhold der giver anledning hertil. 

 

Birte Jensen / København 

Hvad er særlige forhold? Kan HB smide ud uden om kredsen? 

 

Marianne Boysen / København 

Bliver Kredsen ikke hørt først? 

 

Bent Jacobsen 
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Vi har valgt bestyrelsen, og det er dem som træffer afgørelsen.  

 

Henrik Kähler / Nordsjælland 

Godt forslag. HB træffer beslutning og vi skal have tillid til dem. 

 

Leif Baasch/ Fyn 

Hvor mange er blevet ekskluderet siden 1943? 

Det er kun 2. 

 

Forslag fra Hovedbestyrelsen – se bilag 1 – Forslag 1-5  

 

Forslag 1 

Ja 23 

Nej 20 

Blank 1 

Ugyldig 1 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

 

Forslag 2 

Ja 38 

Nej 0 

Blank 3 

 

Forslaget blev vedtaget 
 

Forslag 3 

Ja 41 

Nej 0 

Blank 3 

 

Forslaget blev vedtaget 

 

Forslag 4 

Ja 32 

Nej 7 

Blank 2 

Ugyldig 1 

Mangler 1 

 

Forslaget blev vedtaget 
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Forslag 5 ved håndsoprækning 

Ja alle   

Nej 0 

Blank 

 

Forslaget blev vedtaget 

 

Forslag fra Bornholms Kredsbestyrelse - se bilag 2 – Forslag 6 

 

Ja 16 

Nej 24 

Blank 3 

 

Forslaget blev ikke vedtaget 

 

Vedr. forslag 7+8. 

 

Bente Kruse / Fyn 

Foreslår lokalt netværk, så vi kan påvirke i flok. 

Det er svært at komme alle kommuner igennem, da de tolker forskelligt. 

 

Charlotte Kviesgaard/ Esbjerg 

Der mangler synlighed - hvor går man hen? Sagsbehandlinger kan tage ½ år og der 

mangler presse. 

 

Mogens Schmidt 

Det er hensigten, at vi bliver mere professionelle og derfor skal vi også have ansat en 

rådgiver. 

 

Forslag fra Charlotte Kviesgaard og Jean Høst – se bilag 3 – Forslag  

7-8 

 

Forslagene blev trukket tilbage, da det står i budgettet samt handleplanen. 

 

7. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer  

Mogens Schmidt præsenterede nuværende kontingentsatser. Bestyrelsen lægger op til 

fastholdelse af nuværende kontingentsatser.  

 

De nuværende kontingentsatser blev fastholdt. 

 

Christian Bock nævnte, at vi kunne oprette et støttekontingent til 200,- kr. 

Støttekontingentet betragtes som en gave og har ingen modydelse. 
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8. Valg til bestyrelse:  

 

Valg af Formand: (Mogens genopstiller) 

 

Mogens blev valgt, der var ikke andre som stillede op 

 

            Valg af næstformand (Maj genopstiller) 

 

            Bent Jacobsen pegede på Kirsten Weile som næsteformand men hun takkede nej. 

 

Maj blev valgt, der var ikke andre som stillede op 

        

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Carsten genopstiller og Gitte genopstiller) 

 

Carsten Hansen 

 

26 stemmer 

 

Gitte Nielsen 

 

29 stemmer 

 

Margit Nielsen 

 

14 stemmer 

 

Carsten og Gitte blev valgt 

 

Valg af 1. og 2. suppleant 

 

Bente Kruse 

 

38 stemmer 

 

Janne Sabroe 
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31 stemmer 

 

Rasmus Lerbak 

 

8 stemmer 

Efter valget er den samlede bestyrelse følgende: Mogens Schmidt – formand, Christian 

Bock – næstformand, Maj Mortensen – næstformand, Gitte Nielsen – bestyrelsesmedlem,  

Karina Christensen – bestyrelsesmedlem, Carsten Hansen – bestyrelsesmedlem, Kirsten 

Weile – bestyrelsesmedlem. Julie Kirkemann Riisby – bestyrelsesmedlem, Bente 

Kruse – 1. suppleant og Janne Sabroe – 2. suppleant. 

 

 

9. Eventuelt 

Frede Boe Simonsen informerede om et muligt projektsamarbejde med SUMH 

(Sammenslutningen for Unge Med Handicap) vedr. ordblinde med sociale problemer i 

hjemmet.  

Julie viste en film om DU som Rasmus der er næstformand i DU har lavet. 

Der blev også vist en animationsfilm som skal bruges ude på skolerne når børn er blevet 

testet ordblinde. Maja Holmgaard har været med til at lave filmen i samarbejde med 5 

kommuner: Viborg, Mariager Fjord, Århus, Herning og Favrskov. 

 

Forslag fra forsamlingen: 

 

- Randi Hedelund Jeppesen: Foreslår at vi udvider tiden til årsmødet med 1 time 

- Jean Høst foreslår at vi flytter kommunikationsmedarbejderen i handeleplanen frem 

til 2020 i stedet for. 

- Anders Bredsdorff opfordrer alle til at komme med indlæg til bladet, da vi mangler 

stof til bladet. Vi finder tir artikler i aviser men dem skal vi ofte betale til for at få lov 

til at bringe. Der har været en artikel i studieliv med nogle fra DU som vi gerne ville 

have haft i Ordblindebladet. Vigtigt at vi spørger journalisten, om vi kan få lov til at 

bringe den gratis i vores blad. 

 

Mogens Schmidt afslutter generalforsamlingen med at takke Erik K. Rasmussen for hans 

arbejde som formand for arbejdsmarkedsudvalget og er glad for at Erik fortsat er med i 

bladudvalget. 

 

Mogens takker Lars Sander for sin indsats som dirigent på årets generalforsamling. 

 

Referent: Nina Lundberg Dohm 


