
Referat af generalforsamlingen i ALF den 4.04. 2011 kl. 19.30 

 

1. Valg af dirigent og to referenter: 
Søren Stanley blev valgt som dirigent, Majken Mikkelsen og Ruth Birnbaum som referenter. 
 

2. Formanden aflægger bestyrelsen beretning. 
Trygve supplerer den skriftlige beretning med flg.: 

• Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen, og man har bl.a. haft stor glæde af at 
holde møder via Skype. Bestyrelsens ”sommer-møde” blev afholdt i efteråret, hvor 
man planlagde den nye hjemmeside. 

• Der har været afholdt et møde i Certificeringsudvalget, som mundede ud i en 
henvendelse til Undervisningsministeriet, hvor man peger på 180 ECTS point, som 
en minimumsstandard for logopæd/talepædagoguddannelsen. 

• Bestyrelsen har været repræsenteret i mange forskellige faglige sammenhænge, og 
man har bl.a. deltaget i et netværk og et samarbejde med de regionale institutioner, 
som ønskede at afholde en konference om tidlig indsats. I mellemtiden trak flere 
kommuner deres børn hjem fra de regionale tilbud, og bekymringen går nu på, om og 
hvordan man kan kortlægge tilbud til børn med SLI. ALF ønsker at påvirke det 
politiske forum, så de faglige tilbud kan opretholdes. 

• ALF har fortsat et godt samarbejde med HMI, som bl.a. leverer et 
økonomistyringssystem.  

• Medlemstallet i ALF er stabilt og svinger mellem 900 og 950 medlemmer, som er 
bredt sammensat af universitetsuddannede og VIA/UC- uddannede.  

• Bestyrelsen har, i forbindelse med regeringens forslag om fradrag for faglige 
kontingenter nedsættes, talt om en evt. kontingentnedsættelse.  

• Det er blevet lettere at orientere sig på hjemmesiden, hvor 46 privatpraktiserende 
medlemmer, nu er registreret. Et medlem har foreslået at Alf afsætter ressourcer til 
udarbejdelse af en guide, som kan anvendes, når man ønsker at starte privat praksis.  

• Efteruddannelse og faglige aktiviteter: Kursusudvalget har haft stor hjælp fra Ingrid 
Bang og Conny Bay Skov, der har deltaget i Kursusudvalget. Der arbejdes på, at der 
fremover vil blive arrangeret flere kurser for logopæder, der arbejder med voksne og 
med hørehæmmede. Der har været afholdt 2 regionale kurser, og der har været en 
god deltagelse på Nyborg Strand-kurset dette år, hvor ca. 250 har været tilmeldt.  

• I morgen afholdes et møde med deltagelse af de nordiske foreninger, som alle er 
repræsenteret. 

• CPLOL: Bent Kjær har hidtil været den ene repræsentant fra ALF i dette samarbejde, 
men fremover vil Inge Malmberg være ALF´s repræsentant. Trygve takker Bent 
Kjær for hans 23 års arbejde i CPLOL. Han har sat sine mange og personlige aftryk, 
og ALF har sat stor pris på hans arbejde. 



• CPLOL: Danmark er vært for CPLOL - generalforsamlingen, der afholdes på 
Nyborg Strand i maj 2011. I forbindelse med kongressen er der arrangeret en 
rundvisning på Nyborg slot. 

• Fagligt råd har ikke afholdt møder i dette år. 
• Foreningens nye hjemmeside udvikler sig, og man arbejder på, at der fremover vil 

der være flere fotos at finde på siderne.  

• Formanden takker alle der har deltaget i arbejdet i udvalgene. En særlig tak til Birthe 
Højer og Inge Malmberg som begge har valgt at træde ud af bestyrelsen. Birthe 
fortsætter som ”livline” for den nye tovholder i kursusudvalget, og Inge som 
CPLOL-repræsentant. Lotte Johansen, der ligeledes har valgt at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet, takkes for sin indsats. 

:  
Der var flg. kommentarer til formandens beretning: 

• Inge Benn Thomsen (formand for DSLF) udtrykker, at DSLF har oplevet, at debatten 
i Certificeringsudvalget samt brevet til Undervisningsministeriet, ikke havde så 
meget fokus på efter- og videreuddannelse, som de gerne havde set. Hun opfordrer 
til, at det tværaktionelle samarbejde styrkes, og udtrykker at DSLF gerne deltager i 
CPLOL-arbejdet 

• Formanden svarer, at man i ALF har forsøgt at etablere samarbejdet. 
• Bent Kjær supplerer, at DSLF var medstifter af CPLOL, men at DSLF trak sig, da 

CPLOL besluttede, at det kun var ”rene” logopædforeninger, der kunne være 
medlemmer. 

• Inge Benn Thomsen ønsker, at de faglige råd får modspil fra andre faggrupper. 

• Hans Månsson takker bestyrelsens for deres store arbejde og bemærker, at han ikke 
er enig i det brev der blev sendt til Undervisningsministeriet, og han ønsker, at der 
står, at brevet ikke er sendt af et enigt udvalg. Han ønsker ikke at være 
medunderskriver af brevet, og han synes, det er ærgerligt og upassende, at brevet 
afsendes efter UC- uddannelserne netop er blevet revideret og niveauet højnet. ALF 
opfordres til såvel bagud- og fremadrettet at understøtte samarbejdet med de enkelte 
uddannelsesinstitutioner. 

• Formanden svarer, at ALF gerne samarbejder, og han understreger, at brevet ikke er 
afsendt fra ALF, men fra udvalget. ALF arbejder for, at man lever op til de 
europæiske standarder. Han understreger, at Hans Månsson er slettet som 
medunderskriver. 

• Steen Fibiger vil gerne høre, hvordan det går med certificeringen af de 
universitetsuddannede, som EU og ministeriet har krævet. 

• Jytte Isaksen fortæller, at uddannelserne på SDU er blevet udvalgt til at blive 
akkrediteret, og at dette arbejde er i fuld gang. 

• Charlotte Elmøe oplever, at der er en stor frustration i kommunerne over at være 
ledet af andre faggrupper. Hun finder det vigtigt, at man, trods forskellige 



forudsætninger, finder fælles fodslag, og krav om, at der kan komme fælles 
retningslinjer for logopæder i kommunerne. 

• Bent Kjær opfordrer bestyrelsen til at kontakte de forskellige brugerorganisationer. 

• Steen Fibiger gør opmærksom på, at selvom kommunerne trækker opgaver hjem fra 
Regionerne, kan dette måske netop bruges til at dokumentere og evaluere de 
forskellige tilbud. Han oplyser, at man i forbindelse med oprettelse af privat praksis 
ser på den norske logopædforenings hjemmeside, der kan bruges som inspiration.  

 
Bestyrelsens beretning godkendes. 3 undlader at stemme. 
       

3. Kassereren aflægger bestyrelsens regnskab: 
Kasserer aflægger beretning.  
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt. 
  
 

4. Fastsættelse af kontingent af følgende regnskabs år. 
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent, men vil, i forlængelse af de nye regler for 
skattefradrag, se på om en evt. nedsættelse er mulig til næste år. 
Mette Brændgaard foreslår at man som studerende får rabat udover det ene år. 
  
Foreningen vil være opmærksom på dette.     
Kontingenter er uændret. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:   
      Der var ingen forslag. 

 
6. Valg af formand: 

Trygve  Andersen blev genvalgt. 
 

7. Valg af bestyrelses medlemmer. 
To bestyrelsesmedlemmer var på valg: Helle Bylander var villig til genvalg, mens Inge 
Malmberg ikke ønskede at genopstille.  
 
Birthe Højer ønskede at fratræde sin post i bestyrelsen, og 1.suppleant Bente Reimann 
Jensen overtog hendes plads. 
 
Udover Helle Bylander opstilledes Rikke Simonsen (IKH, Region Midt), Mette Thomsen 
(UCC) samt Tina B. Larsen (Skolen på Kastelsvej)  
 
Efter afstemning blev Helle Bylander og Tina Bruun Larsen valgt. 

 
8. Valg af to suppleanter:  



Lotte Johansen, der har deltaget i bestyrelsesarbejdet, som 2. suppleant, ønskede at trække sig 
fra pladsen, og Mette Thomsen blev valgt som 1. suppleant og Rikke Simonsen som 
2.suppleant. 

 
9. Valg af to kritiske revisorer. 

Inge Benn Thomsen ville vide, om det var korrekt, at ALF`s egne medlemmer kan være 
kritiske  revisorer.  
Der blev svaret, at regnskabet, udover disse af medlemmerne valgte kritiske revisorer, blev 
revideret af en statsautoriseret revisorvirksomhed. 
 
Ulla Lathi og Stine Thorsen genvalgt.  
 

10. evt. andre valg. Birte Højer valgt som medredaktør af DA 
 
11. Evt.  

Bent Kjær fortalte og causerede om hans 23 år som repræsentant for CPLOL, og takkede ALF 
for tilliden. Bent Kjær fortsætter som webmaster for CPLOL 

 
 

 

 

  


