
Referat af generalforsamling for Stammeforeningen i Danmark (FSD) 

Sted: Aakirkeby Hallerne, Grønningen 3, Aakirkeby.  

Dato: 30. April 2022 

 

1. Valg af dirigent 

Tommy Corlin blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

 

2. Valg af referent 

Dennis Corlin blev valgt til referent.  

 

3. Valg af stemmetællere 

Laila og Thim blev valgt.  

 

4. Årsberetning 

Bettina gennemgik overordnet punkter fra årsberetningen. Der henvises til beretningen på 

www.fsd.dk 

 

Arbejdsmarkedsområdet: David kommenterede frygten for at få en læreplads pga sin stammen.  

Hjemmesiden: Thim spurgte om artikler til siden. David og hans familie ville gerne bidrage til dette. 

Thim oplyste, at halvdelen at besøgene på hjemmesiden er via mobil.  

Facebook: Bettina konstaterer en stigende interesse for optag. Siden bruges nu til formålet, at 

formidle information mellem medlemmerne i en positiv tone, trods uenighed.  

Ambassadørerne: Bettina oplyste, at der er ryddet op i gruppen af ambassadørerer. Der er primært 

efterspørgsel efter unge ambassadører hvorfor gruppen er tilpasset af denne grund.  

Kommunikation: Der er stigende aktivitet og interesse på både foreningens Facebook og Instagram. 

Emil søgte som Thim ligeledes efter artikler til siderne. David foreslog TikTok til de unge.  

Virtuel stammecafe: Bettina fortalte om et meget vellykket online møde med meget tilfredse 

familier. Bettina oplyste, at det tilstræbes at holde møde 1 gang om måneden for forældrene.  

Emil vil revidere hans stammecafeer da der var mange i starten. Han forsøger at lave tiderne om.  

Politiske initiativer: der er indsendt høringssvar til Socialministeriet.  

Anders spurgte om hvordan bogsalget gik.  Henrik oplyste, at materialet foreningen ligger inde med 

er gammelt. Bettina oplyste, at foreningen ikke har ressourcerne til at fornye på nuværende 

tidspunkt. Anders spurgte om hvor medlemmerne kommer fra. Bettina oplyste, at de primært 

kommer fra de træf som foreningen afholder samt via sociale medier.  Anders sprugte hvorfor 

talepædagoger ikke henviser til foreningen. Henrik oplyste at foreningen er ramt af GDPR 

problematikken, at talepædagogerne ikke må videregive data.  



Der var lidt debat omkring et tidsskrift/folder primært til talepædagogerne. Bettina oplyste, at 

foreningen udsender materialer til talepædagogerne 3-4 om året. 

Christoffer foreslog en folder med en QR kode på til onlinedokumentet.   

Beretningen blev enstemmigt godkendt 

5. Revideret årsregnskab 

Henrik gennemgik regnskabet. Henrik bemærkede, at GF sidste år var væsentligt dyrere pga mange 

deltagere. Der er sparet en del på bestyrelsesmøder da de primært er afholdt virtuelt. Det vil 

foreningen fortsætte med. Henrik efterspurgte projekter. Ligger du inde med et projekt så er 

foreningen meget behjælpelig med at finde/søge finansieringen til det. Anders spurgte om hvorfor 

tilskud fra DH falder. Henrik oplyste, at det kræver en omsætning på over 300.000 kr. For at kunne 

modtage midler fra DH.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

6. Indkomne forslag 

Anders spurgte til hvem er dags dato redaktør(er) (§5). Henrik oplyste, at det er Thim og Emil. Der 

var lidt debat omkring bestyrelsens debat omkring vedtægternes §7.  

Alle bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev vedtaget enstemmigt.  

7. Fastsættelse af kontigent og tilskud til lokalafdelinger 

Forslaget blev vedtaget.  

8. Budget for indeværende og følgende år 

Henrik gennemgik budgettet. Han fremhævede at det mindre tilskud fra DH havde medført færre 

sekretær timer i sekretariatet. Der er reduceret i omkostninger til kasserer og Formand samt 

bestyrelsesmøder.  

Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budgettet blev godkendt.  

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

Stig og Jens blev genvalgt 

10. Valg af suppleanter 

Henrik blev valgt som suppleant. 

11. Valg af statsautoriset eller regisreret revisor 

Beierholm blev valgt.  

12. Valg af kritisk revisor suppleant  

Hermann Christmann blev valgt.  

13. Eventuelt  

Intet til dette punkt.  

 

Tommy Skotte Corlin 

Dirigent 


