
 

 
 

Referat af uddeling af legater: 

 
A: Lingvistisk- logopædisk studielegat er blevet sammenlagt med Vibeke 
og Victor Blochs legat. 
 

B: Vibeke og Victor Blochs legat: 
 

Iben Christensen modtager midler til konferencedeltagelse ved The Sec-
ond Academic and Clinical Symposium in Cognitive-Communication Dis-
orders. 
 

Lena Havtorn Jensen & Susanne Nemholt, modtager midler til at udar-
bejde tre informative børnebøger om tinnitus, henvendt til børn med tinni-
tus. 

 

 

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 

i Audiologopædisk Forening 

Mandag den 22. juni 2019 kl. 19.30 

på Zoom 

 
 

0. Valg af dirigent og to referenter 

Bestyrelsen foreslog Per Nielsen som dirigent, som blev valgt uden 
modkandidater. 

Da der desværre var forfald på referentposterne, udpegede dirigenten 
Birthe Madsen og Jakob Stenz som referenter. Dette blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

  

1. Formanden aflagde bestyrelsens beretning der har ligget tilgænge-
ligt på hjemmesiden siden den 14. juli 2020) 
Der blev særligt fremhævet:  
- at foreningen overgår til elektronisk administration i efteråret 2020, da 
administrator Lone Aabye går på pension. 



- at ALF sammen med FUA og LF, arbejder på en certificering af logo-
pæder, og en opgradering af diplomuddannelsen 

- at ALF har udsendt et spørgeskema om DLD til PPR-kontorerne, landet 
rundt 
- at ALF afholder en temadag for PPR ledere d. 7.oktober 2020. 
 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

2. Kassereren aflagde regnskabet for 2019. 

Foreningens økonomi er god, til trods for aflysningen/udsættelsen af ef-
teruddannelseskurset på Nyborg Strand. De kritiske revisorer påpeger at 
man med fordel kan bruge flere midler på arrangementer kun for med-
lemmerne. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår 

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med de tidligere: 

Enkeltmedlem: 650 kr/år 
Samlevende par: 975 kr/år 
Studerende (SU berettiget), pensionister og arbejdsløse: 325 kr. pr. år. 
Studerende kan opretholde studie medlemskab i op til 3 år fra indmeldel-
sestidspunktet forudsat de ikke er færdiguddannede inden. 

Dette blev godkendt af generalforsamlingen.  

 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af formand 

Jakob Stenz genopstillede. Der var ingen andre kandidater. 

Jakob Stenz valgt af generalforsamlingen. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var: 

Nina Pedersen (ønskede ikke genvalg) 

Sahra Mengal (ønskede genvalg) 

Jette Flattum (ønskede genvalg) 

 



Bestyrelsen foreslog Trine Maria Hansen (tidl. suppleant) til den ledige 
bestyrelsespost. 

 

Sahra Mengal blev valgt for 2 år 

Jette Flattum blev valgt for 2 år 

Trine Maria Hansen blev valgt for 2 år 

 

7. Valg af 2 suppleanter 

Bestyrelsen foreslog: 

Addy Gudjons Kristindottir (1. suppleant) 

Anne Haven Albertsen (2. suppleant) 

Begge blev valgt af generalforsamlingen. 

 

8. Valg af 2 kritiske revisorer 

Bestyrelsen foreslog: 

Anne Marie Tange Paagaard  

Jane Sonne 

Begge blev valgt af generalforsamlingen. 

 

9. Evt. andre valg 

Der var ikke andet på valg. 

 

10. Eventuelt 

Løst og fast blev vendt, ikke relevant at referere. 

 

Referenter: 

 

Jakob Stenz     Birthe Wittenhoff Madsen  

 
 
 
 
 
 


