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Noter og materiale til generalforsamlingen
Ad 1. Valg af dirigent og to referenter
Bestyrelsen foreslår, at Søren Stanley Thomsen, forstander for Center for Specialundervisning for
Voksne i København, vælges som dirigent.
Ad 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har holdt i alt 11 møder, inklusive det konstituerende møde efter generalforsamlingen,
hvoraf et har været et 2-dages møde. Ca. 1/3 af møderne har været
holdt som Skype-møder – hertil kommer få ekstraordinære SKYPEmøder p.g.a. uventet opsigelse af
sekretariatskontrakt med HMI i forbindelse med HMI’s fusion med Socialstyrelsen i ViHS.
Som led i certificeringsarbejdet har der været afholdt 1 orienterende møde med gennemgang af
resultatet af den fælles henvendelse gennem ALF til Undervisningsministeriet attesteret Troels Lund
Poulsen.
Derudover har enkelte repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige møder i en række
forskellige sammenhænge (økonomi, hjemmesidetilrettelæggelse; drift af sekretariat; deltagelse i
nordiske søsterorganisationers generalforsamlinger og kursusaktiviteter; netværksmøder mv.).
”Sommermødet”, bestyrelsens årlige 2- dages seminar blev bl.a. år anvendt til at udarbejde en
forretningsorden for bestyrelsen og forsyne hjemmesidens newsfeed med nøgle- og søgeord.
Bestyrelsens enkelte medlemmer samt repræsentanter for bestyrelsen har endvidere repræsenteret
foreningen ved en række møder, kurser og kongresser, bl.a. i:
• Samarbejdskomitéen for Logopæder i EU (CPLOL)
• Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen (FTHF)
• Svensk Forening for Foniatri og Logopædi (SFFL)
• Norsk Logopedlag (NLL)
• Nordisk Audiologisk Selskab (NAS)
• Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF)
• Dansk Videnscenter for Stammen (nu nedlagt)
• Netværk : Materialecenterets InteresseGruppe i Ålborg
Formål med InteresseGruppe (IG) er:
o At være med i en proces for at kompetenceudvikle Materialecenteret
o Vidensdeling i forhold til de forskellige interessefelter omkring udvikling og
kompetence.
o Debat og ideer til nye indsatsområder.
o Gennem viden om arbejdsgang, udgivelser og materialer undervejs at kunne udpege
nye mulige indsatsområder.
o Med baggrund i IG’s faglige netværk at kunne være med til at pege på potentielle
medlemmer af LMU.
o At være med til at udbrede Materialecentrets eksistens inden for IG’s
repræsentationsområde.
o At være med til at synliggøre behovet for Materialecentrets virksomhed og tilbud både
på politisk plan og i det professionelle bagland.
De ordinære bestyrelsesmøder er videre blev anvendt til monitorering af foreningens økonomi,
statusopgørelser i forhold til underudvalg herunder kursusudvalget, drøftelser af aktuelle henvendelser
samt drøftelser med eksterne interessenter og endelig foreningens daglige drift. Således blev et
bestyrelsesmøde anvendt til en gennemgang og drøftelse perspektiverne (danske) i NetQues, som Bent
Kjær er webmaster for.

Sekretariatet
Hjælpemiddelinstituttet (HMI) har over en 10-årig periode forestået ALF’s sekretariatsfunktioner i et
velfungerende samarbejde med de skiftende bestyrelser. Samarbejdsaftalen er opsagt med udgangen af
april, fordi HMI ikke længere vil have sin egen økonomi- og administrationsenhed. HMI er per første
marts 2012 fusioneret med Servicestyrelsen i ViHS. Servicestyrelsen har skønnet at drift af en
medlemsorganisations sekretariat ikke hører under styrelsens opgaveportefølje.
Navnlig én medarbejder i HMI, Lone Aabye har varetaget den daglige drift af foreningens
administrationsbehov i form af bogføring af indtægter og udgifter, ajourføring af medlemskartoteket,
kursusadministration mm. For at udføre dette arbejde, har det været nødvendigt for HMI at tilkøbe en
række moduler til deres eksisterende Navision regnskabssystem. ALF har bidraget med 50% af disse
udgifter igennem årene. Lone Aabye har givet tilsagn om, at stille sig til rådighed i de næste 4-5 år
som foreningens sekretariatsmedarbejder. Dette giver den kommende bestyrelse mulighed for at
tilrettelægge en mere langsigtet løsning på foreningens sekretariatsdrift.
Som resultat af forhandlinger med Socialstyrelsen, får vi refunderet foreningens ”Navision-udgifter”
for de seneste 5 år. Styrelsen vil bekoste overførsel af data til et nyt system. Ligeledes stiller styrelsen
hardware (PC) til rådighed. Parallelt hermed har vi forhandlet med Visma, som er det firma, der sælger
licenser til Navision. Her er der opnået en besparelse på 25% i forhold til Microsofts listepris. Alt i alt
betyder ophøret af samarbejdet med HMI en engangsudgift på ca. 40.-50.000 kr. En del af pengene vil
formodentlig hurtigt være tjent ind igen, idet vi slipper for det høje overhead på timeprisen til
aflønning af sekreariatsmedarbejder.
Inden generalforsamlingen vil bestyrelsen have modtaget kontrakt fra Socialstyrelsen, hvor aftalens
detaljer vil være beskrevet.
Fremtidig adresse og kontaktoplysninger vil fremgå af hjemmesiden, når disse ligger klar.

Faget, uddannelserne – og autorisation/registrering
Der har været et enkelt møde i certificeringsudvalget. I udvalget er følgende repræsenteret: KUA,
Syddansk, Forstandersamrådet, CPLOL, UC, FUA, FTHF, DSFL og ALF. På mødet blev der
redegjort for dialogen med ministeriet og aftalt fremtidig strategi. I første omgang var det ALF’s
formand, der deltog i det konkrete møde med ministeriets medarbejdere. Foreholdt det faktum, at
Danmark ikke lever op til de europæiske minimumsstandarder, blev der svaret, at det ikke er
Undervisningsministeriet, der beslutter hvilken faglig baggrund de ansatte talepædagoger skal have. At
man ikke har hjemmel til at fastlægge uddannelseskriterier (certificering). Som det er nu er det ene og
alene aftagerne, dvs arbejdsgiverne, der vurderer, hvilken uddannelsesbaggrund, der er tilstrækkelig.
Skal der sættes grænser for minimumsuddannelse, vil det i givet fald være op til Beskæftigelses- og
erhvervsministeriet, Socialministeriet eller Sundhedsministeriet, der kan beslutte en sådan ordning.
Ministeriet efterlyste tilkendegivelser fra arbejdsgivere og brugere, som mener, at de nuværende
uddannelser ikke dækker behovet. Dvs. når aftagerne rører på sig, vil man for alvor overveje udvikling
af en ny uddannelse. Mødet sluttede med et tilsagn om et nyt møde.
Siden er der som bekendt kommet ny regering og hele to nye ministerier til erstatning for det gamle
Undervisningsministerium, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og
Ministeriet for børn og undervisning. Det er førstnævnte ministerium, der skal stå for den fortsatte
dialog med uddannelsesudvalget. Det er aftalt med ministeriets kontorchef, at frem for dialog med
flere andre ministerier at fortsætte i det nye regi. Vi venter fx spændt på at høre ministerens (Morten
Østergård, R) politiske holdning til spørgsmålet om, Danmark skal efterleve de europæiske
minimumstandarder til uddannelsen som logopæd. Når ministeren har haft lejlighed til at gøre sig
fortrolig med vores ærinde, vil der blive indkaldt til et nyt møde i det nye ministerium med deltagelse
af tre af uddannelsesudvalgets medlemmer.

ALF anser dialogen for at være presserende mere end nogensinde. Ikke mindst på baggrund af den
’afspecialiseringstsunami’, vi er vidende til i disse år. Mange vil huske, da Mandag Morgen kort efter
strukturreformens vedtagelse advarede om, at det med sandsynlighed kunne forudses, at der ville finde
en afspecialisering sted i forhold til specialiserede specialpædagogiske tilbud. Adskillige
handicaporganisationer, videnscentre og faglige organisationer har siden dokumenteret rigtigheden af
denne påstand. Alligevel er der først nu ved at ske noget. Kommunerne kan fortsat godt trække
opgaven hjem, men de kan ikke længere bare trække tæppet væk for en udbyder af specialiserede
ydelser uden at skulle betale (3 års udgifter). Desværre er skaden allerede sket en lang række steder.
Højtspecialiserede enheder på kommunikationscentre er spredt for alle vinde, dygtige erfarne
medarbejdere opsagt på grund af manglen på efterspørgsel i kommunerne. I stedet får borgerne tilbudt
et langt billigere og desværre også ringere tilbud. Et vigtigt bidrag til dokumentationen af dette fik vi,
da Regionsrådet for nyligt offentliggjorde rapporten ” Kvalitet og bæredygtighed i den højt
specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap” Her dokumenteres det ikke
overraskende at indsatsen for mennesker med tale-, syns- og hørehandicap de seneste år er blevet
opsplittet og afspecialiseret. Rapporten påviser at kommuner i enkelte tilfælde har skåret forbruget ned
med 80% fra det ene år til det andet. Rapporten blev ugen efter fulgt op med endnu en analyse i
artiklen ”Handicappede betaler prisen for strukturreformen”. Regeringen har sat et
kulegravningsarbejde i gang. Alf vil som interesseorganisation og forening kæmpe for at bevare
fagligheden i de kommunale og regionale tilbud. En af vejene er, at sikre en fortsat god og solid
uddannelse til vore medlemmer.

Privatpraksis
Antallet af privatpraktiserende medlemmer, der vælger at benytte sig af den gratis
annonceringsmulighed er steget med godt 20% blot indenfor det seneste år. Dvs. at antallet af
privatpraktiserende logopæder nu har rundet de 50.
Én af årsagerne er givetvis, at der er lukket ned for en række offentlige tilbud, hvilket skaber marked
for det private marked. En anden årsag kan være flere ledige medlemmer, der på denne måde prøver at
fastholde tilknytningen til faget.
Sidste år modtog bestyrelsen forslag fra et medlem om at udarbejde guide for nyetablerede
privatpraktiserende. Bestyrelsen var enige om, at der var tale om en god idé, men har ikke i forløbne
periode haft ressourcer til at klare denne opgave. Den kommende bestyrelse vil træffe beslutning om
og hvornår dette arbejde eventuelt påbegyndes.
.
Efteruddannelse/faglige aktiviteter
Kursus udvalget har i det forløbne år bestået af syv medlemmer: tre bestyrelses medlemmer, to
suppleanter til bestyrelsen og to ’menige’ medlemmer: Tovholder for kursusudvalget: Bente Reimann
Jensen, Tovholder regionale kurser: Rikke Simonsen, desuden: Helle Bylander, Mette Thomsen, Tina
Bruun Larsen, Conni Bay Skov og Jane Sonne. Der har været afholdt 7 møder i løbet af året, heraf 4
skype møder.
Medlemmerne i ALF repræsenterer mange forskellige faglige områder, og det har været vigtigt for
kursusudvalget at tilstræbe, at kurserne i sit indhold afspejler denne store variation.
Derfor har vi i år haft fokus på fire grene af det faglige område: Høretab, tværprofessionelt
samarbejde, senhjerneskadede og børnelogopædi. Det er vigtigt for bestyrelsen og kursusudvalget, at
der udover den faglige sparring imellem medlemmerne på Nyborg Strand kurserne tilstræbes, at såvel
børne- som voksenområdet og audio- og logopædien fortsat er repræsenteret på NS med en høj faglig
standard i oplæggene.

Der har i det forgangne år været afholdt to regionale kurser – det ene både i Aarhus og i København.
Begge foredrag i København er arrangeret af ALF i samarbejde med UCC-professionshøjskolen, Kbh.,
hvilket har betydet en lav omkostning ved afholdelse af kurset – og dermed et forholdsvis lavt
kursusgebyr. Alle kurser har da også været godt fyldt op af både privat- og arbejdsgiver-betalende og
er blevet taget godt imod.
Forelæsning v. Barbara Dodd, City University, London
20. september 2011 UCC, København /21. september 2011 Studenterhuset, Aarhus
Speech Impairment in Children: Nature of Impairment, Assessment & Intervention
Forelæsning v. Professor Joy Stackhouse, University of Sheffield
28. Februar 2012, UCC Kbh.
Children’s Speech and Literacy Difficulties

Bestyrelsen takker udvalget for det store arbejde i det forgangne år.
Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri
NSFL har afholdt sit traditionelle årlige obligatoriske møde, som ifølge vedtægterne skal finde sted i
forbindelse med Nyborg Strand. Fra Danmark deltog Jytte Isaksen, FUA; Hanne Hørkjær, FTHF.
Øvrige deltager var fra Island, Norge og Sverige. Kristinn Hilmarson fra den islandske forening
rapporterede om den nystartede logopæduddannelse i Island. Randi Fosser, Norge gav status på den
norske forenings bestræbelser på at få indført officiel autorisationsordning for logopæder i Norge.
Ligeledes gav Trygve Andersen, ALF status over tilsvarende danske bestræbelser på at få indført
autorisations-/certificeringsordning i Danmark for danske audiologopæder.
Samarbejde på europæisk plan - CPLOL
Den 13.-14. maj 2011 blev det første halvårlige møde i CPLOL afholdt på Nyborg Strand med
deltagelse af to repræsentanter fra hver af de 28 medlemslande. Desuden blev der afholdt
generalforsamling, som afholdes én gang hvert andet år. ALF havde inviteret kommissionen til
Danmark.
På generalforsamlingen aflægges redegørelse for året, der er gået, der afholdes valg til
forretningsudvalget (Executive Committee), hvor der sidder 5 medlemmer, og der holdes afstemning
om indkomne forslag.
Et forslag om en fælles europæisk definition af talepædagogik/logopædi var til afstemning og blev
vedtaget. Formålet var at definere logopædi som en videnskabelig disciplin:
Definition: Speech Language pathologi and logopedics is both a scientific domain and an autonomous
profession. As a science, it is at the intersection of medical, linguistic, educational and psychological
sciences and focuses on etiology, assessment and intervention of communication and swallowing
disorders.
Et andet forslag gik ud på, at CPLOL skulle være medlem af en professionel EU-organisation, der
laver lobbyvirksomhed i EU. Der var blandt medlemmerne skepsis overfor forslaget. Da logopæder i
Europa arbejder under ret forskellige forhold, var det svært at formulere fælles mål. For at være
medlem skulle de enkelte lande betale et stort medlemsgebyr. Efter en længere debat blev resultatet af
afstemningen blandt medlemslandene 17 stemmer for forslaget og 31 imod.
De franske repræsentanter havde fremsat et forslag angående proportional afstemning. Lande med
mere end 2000 medlemmer skulle have tre stemmer, de øvrige lande to stemmer. En livlig og
følelsesladet debat gik forud for afstemningen. Forslaget ikke blev vedtaget, og dermed blev
valgresultatet som et flertal af de små lande ønskede.
Ud over generalforsamlingen var der også arbejdsmøder i de to udvalg Professional Practice og
Education. Der blev arbejdet videre i de forskellige arbejdsgrupper.

Et generelt tema i kommissionen på tværs af de to udvalg er logopædernes tilhørsforhold, skal de høre
under sundhedsministeriet, undervisningsministeriet eller socialministeriet? I en del lande oplever
man, at der kommer mere fokus på den logopædiske uddannelse, og at logopædien som profession
bliver mere anerkendt, når den hører under sundhedsministeriet.
Referat fra møde i CPLOL i oktober i Holland.
Den 22.-23. oktober blev det andet halvårlige møde afholdt i CPLOL. Denne gang fandt samlingen
sted i Breukelen, Holland.
De fleste landes delegerede deltog, fra Danmark var det Maria Rønlev, FUA, der sidder i komiteen for
”Education” og undertegnede, der sidder i den anden komite ”Professional Practice”.
Ekstraordinær generalforsamling.
Mødet blev indledt med en ekstraordinær generalforsamling, besluttet på den ordinære
generalforsamling, Nyborg Strand i maj 2011.
Til den ekstraordinære generalforsamling var fire forslag til afstemning. Franskmændene havde stillet
forslag om, at det skal være muligt for ethvert land at deltage med op til seks delegerede mod hidtil
fire, to faste samt fire ekstra som de enkelte lande selv dækker udgifterne til. Hvert land skulle fortsat
råde over to stemmer. Forslaget blev vedtaget med 29 stemmer for og 14 imod.
Et andet forslag drejede sig om valgperioden for forretningsudvalget (præsident, generalsekretær, 2
vicepræsidenter, 1 kasserer). Valgperioden er i øjeblikket to år. Det blev besluttet at forlænge perioden
til tre år. Dvs. der er generalforsamling og nyvalg hver tredje år. Desuden blev det besluttet, at man
maksimalt kan sidde i forretningsudvalget i to perioder, dvs. seks år.
Det tredje forslag var valg af autoriseret revisor. Bestyrelsen havde et forslag, som blev enstemmigt
vedtaget. Der skal ske nyvalg hver tredje år. Hvert år bliver der udsendt et regnskab til
medlemslandene.
Sidste forslag var en anmodning fra Rumænien om at blive optaget i CPLOL. Logopæduddannelsen i
Rumænien er på masterniveau: bachelor i specialpædagogik, overbygningen i logopædi. Uddannelsen
kan have forskelligt indhold, afhængigt af, hvilken af de tre uddannelsesinstitutioner i landet,
uddannelsen bliver taget fra. Der er i alt 60 logopæder i landet. Efter en intens diskussion, hvor emner
som kvalifikationer, uddannelseslængde, økonomi blev berørt, blev det vedtaget med 46 stemmer for,
1 imod og 4 neutrale, at Rumænien optages i CPLOL.
Referat fra arbejdsgrupperne.
Efter generalforsamlingen blev der arbejdet i arbejdsgrupperne. I hver af de to komiteer er der
henholdsvis fire og fem arbejdsgrupper. Formålet med arbejdet i arbejdsgrupperne er at undersøge
praksis i medlemslandene, opstille mål for og udbrede kendskabet til god logopædisk praksis, så denne
viden bl.a. kan nå til myndighederne i de enkelte europæiske lande og forhåbentlig være med til at
højne standarden generelt.
I komiteen for Professional Practise er der følgende grupper:
• ICF: Ud fra spørgeskemaer vil man danne sig et overblik over hvilke lande, der anvender
denne standard og forslag til anvendelse. Man er i gang med udvikling af software til
anvendelse af ICF..
• Europæisk tale-hørepædagogik-dag. Formålet er på en fastsat dato over hele Europa at sætte
fokus på et audiologisk eller logopædisk tema. Gruppen har besluttet at teamet for 2012 skal
være: Stammen-Fluency. Hvert land opfordres til at udforme et slogan og lave aktiviteter på
dagen. Arbejdsgruppen har et forslag til et slogan: ”It’s all about message”.Temadagen er i
marts måned. På CPLOL’s hjemmeside kan man læser mere om dagen. I 2010 fejrede 17 af
medlemslandene denne dag.
• EBP: Gruppen indsamler retningslinjer og emner fra medlemslandene, der vedrører
evidensbaseret praksis. Der arbejdes på en hjemmeside, hvor der vil være en oversigt over
logopædiske emner og man ønsker, at landene skal bidrage med viden til siden.
• Forebyggelse af tale-sprogvanskeligheder ”Prevention”. Der blev i perioden 1995-97 lavet en
undersøgelse og udformet en rapport over, hvilke former for forebyggelse, der blev praktiseret
i medlemslandene (kan ses på CPLOL’s hjemmeside). I 2010 blev der nedsat en ny

arbejdsgruppe, der skulle følge op på denne rapport: Hvordan var situationen i de nye
østeuropæiske medlemslande? Er der sket yderligere udvikling i de andre medlemslande siden
1997? Hvilke anbefalinger kan udformes ud fra konklusionerne af de nye undersøgelser.?
Bearbejdningen af landenes besvarelser pågår i øjeblikket bl.a. med undertegnedes deltagelse.
I komiteen for ”Education” er der følgende grupper:
• Specialisation, der, som navnet antyder, beskæftiger sig med specialisering. Der arbejdes ud
fra et spørgeskema, der er blevet skabt af en tidligere arbejdsgruppe. Dette er blevet sendt til og
besvaret af alle delegerede lande. Arbejdsgruppens hovedmål er at komme frem til en
definition af specialisering, der kan tjene til at sætte en standard indenfor audiologopædien. I
denne gruppe sidder den danske repræsentant Maria Rønlev.
• 25th year Anniversary Publication. Denne gruppe arbejder på at opdatere bogen om CPLOL,
der blev udgivet 1997 i anledning af 10 års jubilæet for organisationen. Man stræber efter at
opdatere al fakta om CPLOL og derudover danne et overblik over hvad der arbejdes med nu.
• Minimal Standards of CPD. Her arbejder man på at skabe en profil af hvilke forelæsninger, der
kan godkendes som en del af CPD samt at lave nogle retningslinjer for området.
• Clinical Practice. I gruppen forsøger man at skabe et overblik over forskellige former for
Clinical Practice indenfor Europa.
• Annual Statistics er tilbagevendende på dagsordenen, idet der laves en oversigt over statistik i
medlemslandene hvert femte år.
Europæisk CPLOL konference i Haag den 25.-26. maj 2012.
Konferencen afholdes af CPLOL i samarbejde med den hollandske organisation ”Dutch Association
for Logopedics and Phoniatrics”.
Der er temaer både indenfor børne- og voksenlogopædien.
Yderligere informationer kan læses på www.CPLOL.eu
CPLOL og NetQues.
CPLOL er med i et fagligt europæisk netværk ”NetQues” , bestående af 65 deltagere, der
repræsenterer 31 lande. NetQues er et treårigt projekt, der bl.a. har til formål at beskrive
logopæduddannelserne og praksis i Europa, at udvikle og ensarte standarder for tale-hørepædagog/logopædarbejde, identificere, dele og udvikle ”Best Practice” for logopædarbejdet. Yderligere
informationer fås på ovenstående website.
ALF’s medlemmer har allerede været involveret i dette arbejde, idet de i januar modtog et
spørgeskema fra den danske repræsentant i netværket, Pia Thomsen.
Fremover vil FUA og ALF deles om repræsentationen i CPLOL. ALF er i nuværende periode
repræsenteret ved Inge Malmberg og fra FUA deltager Maria Rønlev.

Udvalgsposter og repræsentationer m.v. pr. 01.03.2012
Kursusudvalg
Bente Reimann, Helle Bylander, Mette Thomsen, Tina Bruun Larsen, Rikke Simonsen, Conni
Bay Skov og Jane Sonne
Certificeringsudvalg/ Uddannelsesudvalg
Formanden, Bente Reimann
Fagetisk udvalg
Nedsættes efter behov af bestyrelsen
Redaktion for Dansk Audiologopædi
Natasha Epstein (00/02/05/08), Maria Berthelsen (2009), Birthe Høier (2011)

Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri
Formanden
Nordisk Audiologisk Selskab
Per Nielsen
CPLOL
Inge Malmberg, Maria Rønlev, FUA
Bestyrelsesmedlemmer i Lingvistisk Logopædisk Studielegat
Trygve Andersen (06). Helle Bylander (10)
Fagligt Råd
Fagligt råd består af ca. 10 personer med særlig tilknytning til et fag, et område eller en
institution. Disse personer kan bruges som sparringspartnere for bestyrelsen, komme med
råd, forslag og nyheder fra deres eget område. Der har ikke været holdt møder med Fagligt Råd i det
forløbne år.
Fagligt råd pr. 01.03..2012:
- Civilingeniør Carl Ludvigsen, Widex
- Lektor Lars von der Lieth, Institut for Almen og Anvendt Lingvistik, KUA
- Lektor Mogens Hygum Jensen, CVU (tidl.)
- Overlæge Michael Bille Audiologisk afd., Bispebjerg Hospital
- Overlæge Svend Prytz, H:S Bispebjerg Hospital
- Professor Carsten Elbro, Institut for Almen og Anvendt Lingvistik, KUA
- Professor Hans Basbøl, Syddansk Universitet
- Professor Niels Egelund, DPU
- Direktør Torben Thuesen, Special-pædagogisk forlag

Fagetisk udvalg
Der har ikke i den forløbne periode været sager, der har krævet stillingtagen i Fagetisk udvalg..
Bladene og hjemmesiden
ALF udgiver det faglige/videnskabelige blad ”Dansk Audiologopædi” 4 gange om
året indeholdende faglig opdatering til medlemmer og abonnenter. Bestyrelsen har modtaget
uopfordret henvendelse fra andet trykkeri, der som markedsstrategi havde udarbejdet forslag til et
ændret design/layout af bladet ved at redesigne et helt nummer af DA samt at lokke med en meget
beskeden billigere trykning af bladet. Bestyrelsen fandt ikke, at tiden var inde til at ændre på DA’s
udseende. Tværtimod blev det nuværende layout vurderet som let genkendeligt og absolut læsevenligt
– ligesom fraværet af ”farveladeopsætning” understreger bladets seriøsitet.
Foreningens hjemmeside, www.alf.dk, undergår løbende justeringer og forbedringer. Senest med det
treårige tilkøb af ”Newsfeed”, der sikrer besøgende på hjemmesiden hurtig adgang til aktuelt
artikelstof indenfor vores fag og tilgrænsende områder.
Vi er glade for at have modtaget mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer og andre brugere af
hjemmesiden.
Tak
En stor tak til de mange, der har hjulpet ALF i dets bestyrelsesarbejde og repræsentation i foreninger
og udvalg. En særlig tak til Bente Reimann Jensen, som har været tovholder på dette års Nyborg
Strand kursus. Tak til Helle Bylander, der trods store ekstraopgaver i forhold til jobbet, trofast har
bistået foreningen som dygtig kasserer og lagt gode kræfter i udvalgsarbejdet. Også en særlig tak til
Inger Bruhn som har taget vikartjansen for Ruth Birnbaum, så hun i år kan følge
efteruddannelseskurset på Nyborg Strand.

Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
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Audiologopædisk Forening

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. oktober 2010 – 30. september
2011 for Audiologopædisk Forening.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 2. januar 2012

I bestyrelsen:

Helle Bylander
kasserer

Bente Reinmann Jensen

Trygve Andersen
formand

Tina Bruun Larsen

Marianne Thorsen

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling den 26. marts 2012.

dirigent

Audiologopædisk Forening
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Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige revisor

Vi har revideret årsregnskabet for Audiologopædisk Forening for perioden 1. oktober 2010 –
30. september 2011, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgø- relse,
balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge
et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uan- set om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af hensigts- mæssig
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført
vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi
lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført
i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde- ring af
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyl- des
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er re- levante for
foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe- derne, men ikke
med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rime- lige, samt en vurdering af
en samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi- ver og
den finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af foreningens aktivite- ter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2010 – 30. september 2011 i overens- stemmelse
med god regnskabsskik.

Kgs. Lyngby, den 2. januar 2012
Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Ole Poulsen
statsautoriseret revisor
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Revisionspåtegning

Revisionspåtegning afgivet af foreningens kritiske revisorer

Vi har revideret efterfølgende årsregnskab for året 2010/2011.

Ved den kritiske revision har vi gennemgået regnskabet, og vi finder, at bestyrelsen har
forvaltet foreningens midler tilfredsstillende.
Vi konstaterer med glæde, at kontigentindtægterne er steget i forhold til det budgetterede
beløb og i forhold til forrige regnskabsår.
Vi konstaterer med tilfreshed at den store stigning i egenkapital fra sidste år, er brugtbl.a.
til regionale kurser med internationale kapaciteter, og således er kommet ALF’s
medlemmer til gode.
Vi konstaterer, at Ruth Öslöff’s mindelegat heller ikke i år er blevet udbetalt og at det
forrentes ganske lavt. Bestyrelsen kunne evt. overveje at udbetale hele beløbet ved næste
års generalforsamling, i henhold til mindelegatets fundats
Vi konstaterer, at administartionshonoraret til HMI er steget betragteligt (fra kr. 146.000, til 216.000,-). Vi opfordrer derfor bestyrelsen til at overveje, hvordan disse udgifter igen
kan reduceres til et acceptabelt niveau.
Efter vores tredje sæson som kritiske revisorer for ALF vil vi igen påpege det
uhensigtsmæssige i, at ALF’s regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Vi finder det
stadig uhensigtsmæssigt, at foreningens generalforsamling skal tage stilling til et
kommende års budget, når halvdelen af et regnskabsår allerede er forløbet.
Vi opfordrer bestyrelsen til at undersøge mulighederne for at ændre regnskabsåret, så det
fx følger kalenderåret.

Taastrup, den

/

2012

Ulla Lahti

Stine Thorsen

Audiologopædisk Forening

Foreningsoplysninger

Foreningen

Audiologopædisk Forening
CVR nr.:
20 41 32 12
Taastrup
Hjemsted:
Regnskabsår: 1/10 - 30/9
Hjemmeside: www.alf.dk

Bestyrelse

Trygve Andersen (formand)
Helle Bylander (kasserer)
Bente Reinmann Jensen Tina
Bruun Larsen Marianne
Thorsen

Revision

Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Lyngby Hovedgade 47, 1
2800 Kgs. Lyngby

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 26. marts 2012 på
Hotel Nyborg Strand.
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Foreningens hovedaktivitet er at fremme forståelsen og nytten af audiologopædien, varetage
medlemmernes faglige og arbejdsmæssige interesser samt afholdelse af kurser for forenin- gens
medlemmer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne
påvirke foreningens finansielle stilling.

Audiologopædisk Forening
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Audiologopædisk Forening for 2010/2011 er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabsskik.

Resultatopgørelsen
Kontingentindtægter
Kontingenter indregnes når de opkræves for regnskabsåret. Der fortages en periodisering af
kontingenter der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Unoterede investeringsbeviser måles til dagskurs (indre værdi) på balancetidspunktet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåel- se af
forventet tab.
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Resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2010 - 30. september 2011
Budget
2011/201

Not

520.000 Kontingenter
70.000 Abonnementer
105.000 Øvrige indtægter
75.000 Administration Nyborg

1

2010/201

Budge
t

2009/201

552.47
74.76
106.23
75.00

530.00
82.00
129.00
75.00

530.18
81.88
132.67
75.00

816.00

819.74

22.343
-342.311
-144.874
264.861
-

79.000
-279.000
-241.000
262.000
0

77.26
5
-298.819
-171.580
244.801
63.09

-

-

-

770.000 Indtægter i alt
Kursus og generalforsamling på
-51.000 Nyborg Strand
-305.000 Administrationsudgifter
-152.000 Foreningsudgifter
-285.000 Dansk Audiologopædi
m. v. 0 Regionale kurser

2
3
4
5
6

-793.000 Udgifter i alt
-23.000 Resultat før renter
57.159
0 Finansielle poster
-23.000 ÅRETS RESULTAT

Forslag til resultatdisponering:
Overført underskud
Disponeret i alt

10.824

45.000
0

244.89
7
47.523

46.335

45.000

292.42
0

-

-

292.42

46.335

45.000

292.42
0
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Balance pr. 30. september
2011
AKTIVER
2010/201

2009/201

Danske Invest, Dannebrog, 2.907 stk
Danske Invest, korte obligationer, 1.467 stk
Danske Invest, lange danske obligationer, 1.183 stk

283.92
149.91
1
130.01

298.13
157.20
5
137.66

Finansielle anlægsaktiver

563.85

593.00

ANLÆGSAKTIVER

563.85

593.00

Debitorer og andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger

50.86
20.83

57.21
0

Tilgodehavender

71.69

57.21

Danske Bank konto 25046 (mindelegat)
Danske Bank konto 0265 1029541
Danske Bank konto 26706
Danske Bank konto 86040
Danske Bank konto 3 03 18 88

31.52
24.00
388.57
154.15
184.45

30.77
24.30
543.88
114.18
186.00

Likvide beholdninger

782.71

899.14

OMSÆTNINGSAKTIVER

854.40

956.36

1.418.26
5

1.549.36
4

AKTIVER I ALT
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Balance pr. 30. september 2011
PASSIVE
R
Note

2010/201

2009/201

1.250.29
1.203.95
7

957.87
292.42
1.250.29
2

30.77
753
31.52
4

29.94
823
30.77
1

1.235.48

1.281.06

Forudbetalt kontingent m.v.
Skyldige omkostninger
Anden gæld

8.30
174.48
1
0

18.72
246.35
3 3.22

Kortfristede gældsforpligtelser

182.78

268.30

GÆLDSFORPLIGTELSER

182.78

268.30

1.418.26
5

1.549.36
4

Egenkapital pr. 1. oktober 2010
Overført resultat
I alt
Ruth Öslöffs mindelegat :
Egenkapital pr. 1. oktober
Renter
I alt
EGENKAPITAL

8
9

PASSIVER I ALT
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Noter til regnskab for perioden 1. oktober 2010 - 30. september 2011
Budget
2011/2012
Note 1.

2009/201

Øvrige indtægter

75.000 Annoncer
25.000 Forholdsmæssig moms
4.000 Copy Dan
1.000 Løssalg, NYT, monografier og DA
105.000 Øvrige indtægter i alt

Note 2.

2010/201

Budget
2010/201

78.84
23.82
3.46
96
106.23
1

100.00
25.00
01.50
0
2.50
0
129.00
0

101.97
25.89
0
4.81
2
132.67
2

Kursus og generalforsamling på Nyborg Strand

900.000 Deltagergebyrer og tilskud
20.000 Udstillingsindtægter

902.347
26.40

950.000
15.00

1.080.575
19.35

920.000 Indtægter i alt

928.74

965.00

1.099.92

75.000 Administration
Honorarer, rejse og ophold for foredrags90.000 holdere og gæster
750.000 Fortæring og ophold m.v. Nyborg
40.000 Kontorhold, porto og materialer
0 Lokaleleje
8.000 Underholdning
8.000 Rejse- og opholdudgifter, bestyrelsenfl.

75.00
0
69.41
751.01
42.56
0
7.00
0

75.00
0
95.00
750.00
35.00
75.00
7.00
0

75.00
0
81.78
742.66
34.64
76.20
6.16
0

971.000 Udgifter i alt

951.09

1.044.00

1.022.66

-51.000 I alt

22.343

79.000

77.26
5
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Noter til regnskab for perioden 1. oktober 2010 - 30. september 2011
Budget
2011/2012
Note 3.

2010/2011

Budget
2010/2011

2009/2010

Administrationsudgifter

200.000 Administrationshonorar
3.000 Telefon
10.000 Edb-udstyr, software og småanskaffelser
0 Honorarer og konsulentydelser
0 Programtilretninger
9.000 Porto, fragt og forsendelsesomkostninger
8.000 Kontorartikler og tryksager
1.000 Forsikringer
30.000 Revision og regnskabsassistance
0 Revision og regnskabsassistance tidl. år
2.000 Kritiske revision
30.000 Edb-udgifter og hjemmeside
0 Lokaleleje
Bankgebyrer mv.
Gebyrer pbs
12.000
Gaver m.v.
Andre administrationsudgifter

216.726
8.494
11.952
2.278
0
8.767
8.559
186
28.000
-750
0
46.065
0
3.859
7.676

305.000 Administrationsudgifter i alt

342.311

279.000

298.819

16.215
27.369
13.400
4.230
29.666
698

22.000
30.000
10.000
10.000
60.000
0

20.89
20.47
58.60
0
10.31
1
58.20
0
0

26.728

30.000

0
0
0
0
0
26.56
144.874

45.00
6.00
0
8.00
0
2.00
0
3.00
15.00
241.000

23.86
3
5.77
0
8.05
0
0
15.40
171.580

Note 4.

499
0

150.000
5.500
20.000
0
10.000
15.000
8.000
3.500
30.000
0
2.000
10.000
15.000
10.00
0

146.510
5.275
14.389
0
0
2.092
7.449
3.382
27.000
0
1.946
68.375
12.705
1.603
6.743
1.350
0

Foreningsudgifter

20.000 Mødeudgifter, ophold og fortæring m.v.
25.000 Rejseudgifter, indland
10.000 Andre bestyrelsesudgifter
5.000 Særlige møder
30.000 Rejseudgifter udland
Messer og udstillinger
Kontingenter nordiske og internationale
30.000 foreninger
Rejse- og opholdsudgifter internationale
0 møder
0 Mødeudgifter
8.000 Tilskud Stemmens dag
1.000 Repræsentation i internationale
3.000 Generalforsamlinger
20.000 Udvalgsudgifter
152.000 Foreningsudgifter i alt
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Noter til regnskab for perioden 1. oktober 2010 - 30. september 2011
Budget
2011/2012
Note 5.

2010/201

Budget
2010/201

2009/201

Dansk Audiologopædi m.v.

264.86
1

160.00
100.00
0 2.00
0
262.00
0

244.80
1

100.000

36.05

100.00

115.85

100.000 Indtægter i

36.05

100.00

115.85

Kursusudgifter og honorarer
100.000 Kursusadministration
Ophold og fortæring

96.702
1.500
27.498

100.000

39.516
0
4.022

125.700

100.000

43.538

-89.650

0

72.312

0
1.58

0
0

1.800
7.42

1.58

0

9.22

1.589

0

9.220

91.239

0

63.09
2

180.000 Dansk Audiologopædi ( 4 numre/6
100.000 Forsendelse
5.000 Brochure, katalog og tryksager

176.61
88.25
0

285.000 Dansk Audiologopædi m.v. i alt

Note 6.

154.89
88.11
1.80

Regionale kurser

100.000 Udgifter i alt
0 I alt

0

Kursusudgifter og honorarer
Ophold og fortæring

0 Udgifter i alt
0 I alt
0 Regionale kurser i
alt
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Noter til regnskab for perioden 1. oktober 2010 - 30. september 2011
Budget
2011/2012

Note 7.

2010/2011
2009/2010

Budget
2010/2011

Finansielle poster
Finansielle poster:
0
0
0

16.50
31.02
0

2010/201

2009/201

Leverandørgæld
Revision og

146.48
28.00

219.35
27.00

Skyldige omkostninger i alt

174.48
1

246.35
3

Moms

0

3.22

Anden gæld i alt

0

3.22
3

0 Afkast investeringsbeviser
0 Kursregulering
Finansielle poster i alt

Note 8.

Note 9.

Skyldige omkostninger

39.90
10.824
47.523

Anden gæld

Ad. 6. Valg af formand
Formanden vælges for en periode på et år.
Trygve Andersen er på valg. Genopstiller ikke.
Bestyrelsen indstiller næstformand Bente Reimann Jensen til valg.
Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der vælges to bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år.
Marianne Aaen Thorsen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet og genopstiller derfor ikke.
Ad. 8. Valg af 2 suppleanter
Der vælges to suppleanter for en periode på et år.
Mette Thomsen 1. suppleant genopstiller.
Rikke Simonsen 2. suppleant stiller op som kandidat til bestyrelsen..
Der skal således vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Ad. 9. Valg af 2 kritiske revisorer
Foreningens kritiske revisorer er Ulla Lahti og Stine Løvind Thorsen.
De kritiske revisorer er på valg hvert år.
Bestyrelsen foreslår, at Ulla Lahti og Stine Løvind Thorsen genvælges som kritiske revisorer.
Ad. 10. Evt. andre valg
Redaktionen for Dansk Audiologopædi sidder i redaktionen i perioder à 3 år.
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Maria Berthelsen.
Den øvrige redaktion kommer på valg i følgende rækkefølge: Natasha Epstein, (2014), Maria
Berthelsen (2012); Birthe Høier (2013).
Ad. 11. Eventuelt
Intet modtaget før udarbejdelsen af generalforsamlingsmaterialet.

