Referat af generalforsamling
Afholdt lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 11-13
Deltagere: Anne-Marie (Over skype), Iben, Henriette, Birgitte, Mette, Maria
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Maria Berwald
Dirigent godkender indkaldelse.
2. Valg af referent og stemmetæller
Mette Schelde

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af beretning
Foruden den skriftlige beretning, fortælles det, at bestyrelsen har lavet en kort
undersøgelse af eventuel momsfritagelse for privatpraktiserende logopæders
arbejde, hvilket SKAT ved flere individuelle ansøgninger har afvist, da vi ikke
passer ind i momsfritagelsesreglerne. Foreningen har også stoppet deres
samarbejde med DM, da DM foretrækker at man individuelt laver netværk i
stedet. Til gengæld har FUA startet et samarbejde op med fagrådet for audiologi
og audiologopædi.
Den mundtlige og den skriftlige beretning godkendes.
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
Der henvises til årsberetning og revisors kommentarer.
Regnskab godkendes. Kontingent forbliver uændret.
5. Behandling af indkomne forslag
Indkommende forslag bestyrelse: Grundet nedadgående medlemstal og
manglende engagement, foreslås det, at FUA lukker ned pr. generalforsamling
2021. Det foreslås, at FUAs bestyrelse fusioneres som akademisk udvalg eller
lign. i Audiologopædisk Forening (ALF).

Formand i ALF, Jakob Stenz, sender skriftlig godkendelse af, at FUA kan optages i
ALF herunder som akademisk udvalg.
Der understreges vigtigheden af, at der holdes fast i det akademiske fokus
fremadrettet.
Forslag godkendes ved generalforsamlingen.
6. Fremtidigt arbejde
Fremtidigt arbejde fokuseres på de aflyste arrangementer efter coronarestriktionerne i 2020. Der skal også undersøges mulighederne for digitale
arrangementer, arbejde med hvordan FUA kan fusioneres med ALF og afholdelse
af jubilæumsfest i anledning af 30-årsjubilæum i 2021.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Birgitte Albæk Henriksen stiller igen op som formand og genvælges.
Iben Nielsen stiller igen op som bestyrelsesmedlem og genvælges.
Mette Schelde stiller igen op som bestyrelsesmedlem og genvælges.
Anne-Marie Pagaard stiller igen op som suppleant og genvælges.
Henriette Kragh stiller igen op som suppleant og genvælges.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Inge-Line Olesen og Stine Thorup genvælges som hhv. revisor og
revisorsuppleant.
9. Eventuelt

