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Stammeforeningen i Danmark (FSD) indkalder til  

generalforsamling lørdag den 27. april 2019  

 
Generalforsamlingen finder sted kl. 13.00  på Danhostel Copenhagen Amager, Vejlands Allè 

200, 2300 København. Der er frokost kl. 12.00 (for dem der har tilmeldt sig) 

 

  1. Valg af dirigent  

 

  2. Valg af referent. 

  

  3. Valg af stemmetællere 

 

  4. Årsberetning  

 

  5. Revideret årsregnskab 

  6. Indkomne Forslag: fra Per Fabæch Knudsen 

Jeg foreslår, at Stammeforeningen afsætter ressourcer til genetablering af et 

medlemsblad for foreningens medlemmer. Medlemsbladet kan fx udsendes 3-4 gange 

om året, suppleret med nyhedsmails efter behov. Medlemsbladet kan laves i pdf-

format, som kan sendes til medlemmer, der selv kan printe medlemsbladet ud. På den 

måde spares porto- og forsendelsesomkostninger.  

 

  7. Fastsættelse af kontingent og tilskud til lokalafdelinger 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019 på kr. 100 og uændret tilskud på          

kr. 120,- per FSD –medlem i lokalafdelingerne 

        

 8. Budget for indeværende og følgende år.  

 

  9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

   4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år     

        Opstillede kandidater til bestyrelsen:  

 Henrik N. Jensen, Bettina Pedersen, Sebastian Ladegaard, Simon Lyhne Andersen og 

 Søren Heidemann  

 

  10. Valg af suppleanter   

          2 suppleanter for 1 år  

  Opstillede kandidater til suppleanter: Erling Jensen 

https://www.facebook.com/stammeforeningendk/photos/a.468715636578394.1073741825.458233144293310/674418232674799/?type=1&source=11
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  11.  Valg af statsautoriseret eller registreret revisor     

Bestyrelsens forslag: Beierholm 

 

 12. Valg af kritisk revisor og suppleant 

   Bestyrelsens forslag: Per F. Knudsen 

 

 13. Eventuelt 

Efterlysninger    

Fundraising 

Stammeforeningen kan se frem til at få færre indtægter i de kommende år. Derfor er det 

vigtigt at arbejde for at skaffe andre indkomstkilder. Vil du deltage i det vigtige arbejde 

med at etablere systematisk fundraising for foreningen, så er du meget velkommen til at 

henvende dig til et bestyrelsesmedlem. Du kan også skrive til fsd@fsd.dk eller ringe til 

foreningen: 30 49 26 96 

Jubilæum – 50 år 

I 2021 fejrer Stammeforeningen i Danmark sit 50-års jubilæum. Bestyrelsen vil gerne 

have flere deltagere i den arbejdsgruppe, der bliver dannet for at arbejde med jubilæet. 

Hvis dette spændende arbejde er noget for dig, er du meget velkommen til at henvende 

dig til et bestyrelsesmedlem. Du kan også skrive til fsd@fsd.dk eller ringe til 

foreningen: 30 49 26 96 

Kurser for fagfolk 

I de senere år har Stammeforeningen, i samarbejde med de tre logopædforeninger alf, 

fthf og FUA, hvert år arrangeret et kursus for fagfolk på stammeområdet. Kurserne er 

meget populære hos talepædagoger/logopæder. Hermann Christmann og Torben Møller 

Jensen, der nu står for arbejdet, vil gerne trappe ned i løbet af et par år. Vi søger derfor 

en afløser eller to, der kan tiltræde snart for at komme ind i arbejdet.  

Kvalifikationer: Overblik over stammen, stammeproblemer og udbuddet af metoder til 

stammebehandling. Evne til både at tage fagligt initiativ og at arbejde for helheden i 

samarbejdet mellem de tre logopædforeninger og Stammeforeningen. 

Organisationsevne.   

Du/I vil få al mulig støtte i overgangsperioden. Du er meget velkommen til at få 

yderligere oplysninger hos Hermann (hc@nordfiber.dk) eller Torben (tmj@stofanet.dk) 
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