
Referat fra generalforsamling den 10/3 2022  
 

Valg af dirigent og referent 

• Dirigent: Anthon Sand Jørgensen 
• Referent: Cecilie Marie Thøgersen  

Formandens beretning 

• Kjeld Høgsbro informerer om at der kommer en skreven beretning.  
• Konteksten for bestyrelses periode har været præget af covid-19. Eksterne arrangementer 

og virtuelle bestyrelsesmøder. Otte møder hen over året. 
• Fokusområder for bestyrelsens arbejde: Status på handicapområdet. Tilsyn osv. Hvad er der 

sket med de paradigmer der har været inden kommunerne trak tilbuddene hjem i 2005. Det 
er her det er vigtigt hvad vi laver indenfor forskning. Vi skal være en kanal indenfor 
international og national viden. Netværket skal sikre at der ikke sker videnstab og at ældre 
viden kan sættes ind i nye perspektiver.  

• Vi har satset på at lægge an til en organisations udvikling.   
• Afholdt 2 fyraftensmøder  
• Formandens beretning er godkendt  

Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget. Godkendelse af regnskab. 

• Regnskabet af revideret og godkendt af revisorer og på generalforsamling.  
• Da der ikke har været så mange aktiviteter, har der heller ikke været så mange udgifter.  
• Der er ikke planlagt budget  

Forslag fra bestyrelsen. 

• Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastlægges til 100 kr. om året. Dette drøftes under 
punktet fastlæggelse af kontingent.  

• Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer jf. dokument offentliggjort inden generalforsamling: 
Hovedændringer i vedtægterne omfatter: Betalende medlemskab giver stemmeret på 
generalforsamling; sekretær, formand og kasser vælges på generalforsamling og har hver 
deres mandat.  

• Forslaget vedtages af generalforsamlingen.  

Forslag fra medlemmerne. 

• Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. 

Fastlæggelse af kontingent. 

• Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastlægges til 100 kr. om året. Forslaget vedtages af 
generalforsamlingen.   

• Bestyrelsen skal i løbet af næste periode finde en løsning i forhold til tilmelding og 
indbetaling af kontingent.  

Oplæg til årsplan og vedtagelse af årsplan. 

• Videreførelse af bestyrelsens arbejde det sidste år.  



• Øget fokus på det nordiske samarbejde. 
• Årsplanen godkendt og diskuteres mere detaljeret på kommende bestyrelsesmøde.  

Vedtagelse af budget. 

• Budgettet fremskrives, med forbehold for flere aktiviteter og derfor også flere udgifter.  

Valg af formand. 

• Kjeld Høgsbro genopstiller som formand og bliver valgt. 

Valg til bestyrelsen. 

• Kjeld informerer om bestyrelsens arbejde og mødeform.  
• 13 medlemmer af den nuværende bestyrelse genopstiller. Derudover opstiller Janina Gaarde 

Rasmussen, Olivia Dahl Nielsen.  
• Alle opstillede vælges ind i bestyrelsen  

Valg af revisorer 

• Begge revisorer ønsker at genopstille og bliver genvalgt.  

Evt.  

• Forslag til hvad man kunne få for sit medlemskab. Der foreslås en årbog. Forslaget og 
overvejelsen herom tages op på næste bestyrelsesmøde. 

Referent Cecilie Thøgersen  

 

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen:  

Anne Morin - amt@edu.au.dk 

Anthon Sand Jørgensen - ASJ@via.dk 

Bjørg Kjær - bjorg@edu.au.dk 

Bjørn Frithiof Hamre - hamre@hum.ku.dk 

Cecilie Marie Schmidt Thøgersen - 
ceciliemst@ikp.aau.dk 

Chalotte Glintborg - cgl@ikp.aau.dk 

Emil Søbjerg Falster - emsofa@ruc.dk 

Inge Birthe Storgaard Bonfils - inbo@kp.dk 

Janina Gaarde Rasmussen - jgr@handivid.dk 

Kjeld Høgsbro - kjeldh@socsci.aau.dk 

Olivia Dahl Nielsen - odn@soc.ku.dk 

Pia Ringø - ringoe@socsci.aau.dk 

Søren Langager - langager@edu.au.dk 

Tim Vikær Andersen - TIVA@kp.dk 

Tine Fristrup - tifr@edu.au.dk 
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