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Referat fra generalforsamling lørdag d. 7. april 2018 
 

Fænøsund Konference og Ferie  

Oddevejen 8 

5500 Middelfart 

 

1. Velkomst  

Mogens Schmidt, formand, bød generalforsamlingen velkommen 

 

2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere  

Torben Bayer er valgt til ordstyrer 

Karen Bangert er valgt til referent 

Stemmetællere: Mogens Schmidt foreslår sekretariatets medarbejdere Karen Bangert og 

Nina L. Dohm. Tom West foreslår menige medlemmer som stemmetællere. Anne-Marie 

Sørensen og Birthe Jensen stiller op som stemmetællere. 

 

Resultat af afstemning til stemmetællere: Karen (32 stemmer) og Nina (33 stemmer), 

Birthe (17), Anne-Marie (15) 

 

Dirigenten konstaterer, at generalforsamling er rettidigt indkaldt i medlemsbladet og på 

hjemmesiden. 

 

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning  

Mogens Schmidt aflagde bestyrelsens årsberetning for 2017, jf. særskilt årsberetning. 

 

Kommentarer mv. fra forsamlingen:  

- Lars Sander (medlem af EDA’s bestyrelse) uddyber, at EDA (European Dyslexia 

Association) har været meget involveret i udarbejdelsen af Marrakesh traktaten. 

- Erik K. Rasmussen præsenterede jubilæumsskriftet udarbejdet af Erik K. Rasmussen, 

Anders Bredsdorff, Nina L. Dohm 

- Tom West foreslår, at det skal være billigere at deltage ved generalforsamlingen for 

derved at få flere medlemmer med til årets generalforsamling.   

- Tom West fremhæver, at det er ærgerligt, at det nordiske møde blev aflyst i 2017  

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse  

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

2017.  

- Christian fremhæver, at medlemstallet er steget mere end forventet.  

- Der er kommet flere indtægter end forventet: herunder indtægter fra 1) CBock fonden 

– som er øremærket til fondens formål, 2) gave fra vores it-virksomhed Itide, 3) 

Fribilletter fra Fårup sommerland og 4) midler fra OI fonden til afholdelse af kurser. 

Dermed er de samlede indtægter højere end forventet.  
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- Derudover giver Ordblindebladet stadig et stort overskud, idet der sælges annoncer 

til bladet.  

- Kørselsudgifterne er højere end der er budgetteret med. Dette skyldes, at der ved 

kørsel over 50 km udbetales høj takst. Dette er en bestyrelsesbeslutning, idet frivilligt 

arbejde ikke skal give den frivillige udgifter. Flere aktiviteter betyder derudover mere 

kørsel. Ved kørsel dækket af puljer/fonde udbetales den lave takst. 

- Udgift til revision og regnskabsmæssig assistance er ligeledes højere end forventet. 

Dette skyldes, at bogholderen måtte lægge flere timer end forventet og at revisionen i 

år skulle tilpasses et nyt regnskabssystem, så udgiften til revisionen er den samme i 

år. 

 

Regnskabet for 2017 blev godkendt. 

 

5. Orientering om det nuværende års budget  

Budgettet for 2018 er justeret i forhold til 2017 års resultatet. Bestyrelsen forventer en 

fortsat stigning i medlemstal. Vi forventer derudover en forhøjet indtægt i tips- og lotto 

midler (Handicapdelpulje). Dette skyldes, at vi i de seneste to regnskabsår har haft flere 

private indtægter, som giver et højere tilskud fra Socialstyrelsen. 

Bestyrelsen forventer at ansætte en ny medarbejder i slutningen af året, hvilket betyder et 

højere budgetteret underskud end det forgangne år. 

Det samlede budgetteret underskud er på 316.500 kr. 

 

6. Behandling af indkomne forslag  

Forslag 1) 

Janne Sabroe fremlægger bestyrelsens vedtægtsforslag. Der stemmes om alle 

vedtægtsændringer ved et valg. 

Vedr. § 5 punkt 4 stilles der spørgsmål til, om det er lovligt at være stemmeberettiget når 

man er 16 år. Lars Sander uddyber, at der i foreninger ikke er nedre grænser for hvornår 

man må stemme. Lena Utoft uddyber, at man må få ordblindeundervisning når man er 

fyldt 16 år. 

Vedr. § 5 punkt 3 spørges der ind til, om det skal være mor og far eller om det også må 

være mor og datter. Mogens Schmidt uddyber, at man blot skal bo på samme adresse. 

 

Afstemningens resultat: 

Ja: 40 

Nej: 5 

Blank: 4 

 

Forslag 2) 

Per Jensen præsenterer forslag fra kreds Storkøbenhavn, Østjylland og Bornholm. 
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Erik Rasmussen opfordrer til at stemme nej, idet vedtagelse forslaget vil betyder, at 

bestyrelsens sidste mange års arbejde vil blive rullet tilbage. Samtidig opfordrer Erik 

bestyrelsen til at invitere kredsbestyrelserne til et eller flere møder om året. 

Emma Sabroe efterlyser en forklaring på punkt 7 vedr. en repræsentant fra 

hovedorganisationen i DU’s bestyrelse. Birte Jensen uddyber, at dette skyldes at man 

ønsker mere indsigt i hvad DU bruger deres økonomi til. 

Bente Kruse stiller spørgsmål ved, om forslaget er et mistillidsvotum til bestyrelsen. Hun 

ønsker mere dialog mellem bestyrelse og de øvrige medlemmer. Bente kunne ønske sig 

mere åbenhed og mere debat om den vej foreningen går.  

 

Lars Sander understreger, at forslaget strider mod de nuværende vedtægter og bevæger 

sig i en anden retning end det som bestyrelsen har arbejdet hen imod de seneste år. I 

henhold til nuværende vedtægter: Paragraf 4 sættes i de eksisterende vedtægter træder 

ude af kræft, hvis det nye forslag stemmes igennem. Vedr. stemmetællere: Lars mener, at 

det er dirigentens opgave at udpege temmetællere. Lars foreslår et samarbejde med DU 

på anden vis end ved at have en repræsentant i DU’s bestyrelse. 

Birte spørger ind til fordeling af midler til DU, herunder en bevilling til en 

julefrokost/kursus. Karen Bangert fra sekretariatet uddyber, at midler til disse unge er 

søgt via en pulje, som kun kan bruges til aktiviteter for unge. 

Rikke Madsen uddyber, at hun ønsker at uanset om man er fra en aktiv kreds med en 

bestyrelse, skal man kunne have indflydelse på hvem der sidder i bestyrelsen. Dette vil 

ikke være muligt hvis forslaget vedtages. 

 

Afstemningens resultat: 

Ja: 12 

Nej: 34 

Blank: 5 

 

7. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer  

Mogens Schmidt præsenterer fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen lægger op til 

fastholdelse af nuværende kontingentsatser. Kontingentsatser fastholdes. 

 

8. Valg til bestyrelse:  

Valg af næstformand: 

Christian Bock genopstiller og vælges for en ny periode på 2 år. 

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Janne Sabroe og Kirsten Weile genopstiller. Lene Baasch genopstiller ikke. 

 

Afstemningens resultat: 

Janne Sabroe (28) 

Kirsten Weile (32) 
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Julie Riisby (33) 

Rikke Madsen (29) 

Julie Riisby, Kirsten Weile og Rikke Madsen er valgt for de næste 2 år. 

 

Valg af suppleanter 

 

Ifølge de nye tilføjelser i vedtægterne skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen. 

 

Afstemningens resultat: 

Janne Sabroe (35) 

Birte Jensen (16) 

Karina Christensen (39)  

 

1. suppleant Karina Christensen og 2. suppleant Janne Sabroe - valgt for det kommende 

år. 

 

9. Eventuelt 

Kirsten Weile præsenterer foreningens visioner  

 

Flere fra forsamlingen takker for fremlæggelse af bestyrelsens visioner for de kommende 

år. Det opfattes som en yderst positiv afslutning på generalforsamlingen og forsamlingen 

er glade for at blive oplyst om bestyrelsens visionære arbejde. 

 

Forslag fra forsamlingen: 

- Frede Simonsen foreslår YouTube videoer til hjemmesiden om fx hvordan 

hjemmesiden kan bruges, om ordblindhed i folkeskolen mv. 

- Bente Kruse stiller spørgsmål til, hvordan medlemmer hjælpe med at rekruttere flere 

medlemmer, både private og institutioner 

- Torben Lehm foreslår, at der tages kontakt til alle kommuner med henblik på, at der 

linkes til ordblindeforeningens hjemmeside fra de kommunale hjemmesider, fx via 

forældre Intra, eller kommunen.  

- Torben Lehm foreslår en mere synlig og brugervenlig mulighed for oplæsning af 

Ordblindeforeningens hjemmeside 

- Der foreslås et introduktionsmedlemskab, for derved at introducere flere nye 

medlemmer til foreningen 

- Lise Holmgaard foreslår, at børn som bliver testet ordblinde, af skolen bliver 

præsenteret for foreningen. Dette er kutyme ved autisme og ADHD. 

 

Mogens Schmidt afslutter generalforsamlingen med af takke Lene Baaschs arbejde i 

bestyrelsen, indsats i Fyns kreds og udtrykker sin glæde over, at at Lene Baasch fortsat er 

med i feriekoloni- og blad udvalget. 

Mogens takker Janne Sabroe for sit store arbejde i bestyrelsen, i Nordsjællands kredsen, 

som frivillig rådgivningen, i politisk udvalg mv. 
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Mogens takker til Erik Rasmussen og Anders Bredsdorff for arbejdet med 

jubilæumsskriftet. 

Mogens takker Torben Beyer for sin indsats dirigent på årets generalforsamling. 


