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Indkomne forslag
Forslag til handlingsplan og budget
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På valg er: Gitte Brinkbæk, Peer Kromann Nielsen og Susanne Andersen
8. Valg af revisor
På valg er: Marlene Britt Jørgensen
9. Eventuelt
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REFERAT
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dennis Willesen blev valgt som dirigent og Julie Vesterlyng som stemmetæller.
Dirigenten spurgte, om de forsamlede var indstillede på at dispensere fra vedtægternes krav
til afholdelse af generalforsamling, der pga. COVID-19 afholdes senere end foreskrevet i
vedtægterne og med kortere varsel. Dette blev enstemmigt accepteret, og dirigenten
konkluderede da, at forsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Henrik Kähler fremlagde bestyrelsens beretning for 2019. Beretningen er vedhæftet som
bilag 1. Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Henrik Kähler fremlagde foreningens årsregnskab for 2019. Regnskabet er vedlagt som bilag
2. Det blev foreslået, at der i kommende årsregnskaber indføres forklarende noter til udvalgte
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regnskabsposter, og at det overvejes at udsende årsregnskabet forud for
generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede endvidere, at kassererens underskrift
manglede på regnskabet. Henrik Kähler forklarede, at det skyldes, at kassereren måtte træde
tilbage i foråret pga. arbejdspres.
Med de bemærkninger blev regnskabet for 2019 godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet for 2019: 100 kr. for personlige medlemmer,
10 kr. for ekstra medlemmer i samme husstand, og 250 kr. for virksomheder.
Bestyrelsens forslag blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet.
6. Forslag til handlingsplan og budget
Henrik Kähler gennemgik handleplanen for resten af 2020. Handleplanen er vedhæftet som
bilag 3. Han foreslog, at foreningen - set i lyset af det sene tidspunkt for generalforsamlingen
ift. regnskabsåret og at der ikke forventes brugt nævneværdige midler i resten af året - bruger
kræfterne på at udarbejde budget for 2021 og fortsætter uden budget resten af 2020.
Det blev foreslået, at handleplan og budget for 2021 knyttes sammen, således at
medlemmerne kan se sammenhængen mellem initiativer og planlagte udgifter.
Med den bemærkning blev bestyrelsens forslag godkendt af forsamlingen.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var: Gitte Brinkbæk, Peer Kromann Nielsen og Susanne Andersen. Susanne Andersen
ønskede ikke at modtage genvalg. Jesper Scharfs ønskede at stille op.
Gitte Brinkbæk, Peer Kromann Nielsen og Jesper Scharfs blev valgt. Gitte Brinkbæk og Heidi
Mortensen har p.t. orlov fra bestyrelsen, hvorfor deres poster varetages af suppleanterne
indtil videre.
Den samlede bestyrelse består herefter af: Gitte Brinkbæk, Heidi Mortensen, Henrik Kähler,
Jesper Scharfs, Nikolai Bock, Peer Kromann Nielsen.
Som suppleanter blev Pernille Sode og Susanne Scharfs genvalgt og indtræder umiddelbart i
bestyrelsen indtil videre.
8. Valg af revisor
Marlene Britt Jørgensen blev genvalgt.
9. Eventuelt
Intet at bemærke
________________________________________________________________________
Underskrevet af dirigent Dennis Willesen
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Bilag 1: Bestyrelsens beretning for 2019
Da vi holder generalforsamling her 8½ måned efter årets afslutning har jeg måttet se tilbage
i mails og mødereferater for bedre at kunne huske hvad der egentlig skete i 2019. Og da jeg
kiggede det igennem, blev jeg overrasket over, hvor meget vi faktisk nåede fra 3. september
2019 hvor Læs&Stav blev etableret - for præcis 1 år og 12 dage siden - og indtil årsskiftet.
Det var en flyvende start for foreningen.
Lad mig nævne nogle eksempler:
For det første fik vi alt det formelle på plads: Vi fik skrevet vedtægter, valgt et navn, afholdt
stiftende generalforsamling, hvor vi valgte foreningens første bestyrelse med seks
medlemmer og to suppleanter: Bestyrelsen har siden mødtes regelmæssigt, ca. hver anden
måned plus det løse. Jeg må sige, at det er en stor fornøjelse at samarbejde i bestyrelsen,
hvor snakken altid går lystigt med masser af ideer og gode diskussioner, og hvor vi også får
en masse fra hånden både på og mellem møderne. Tak til bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter for jeres engagement og gode humør.
Derefter fik vi - i en rasende fart - klaret en masse kedelige, men nødvendige, praktikaliteter.
Vi fik registreret foreningen, oprettet bankkonti, lavet medlemsregister, aftalt
forretningsorden for bestyrelsen, købt domænenavne, lavet mailadresser, oprettet profiler på
de sociale medier, lavet hjemmeside med webshop ansøgt om indsamlingstilladelse, lavet
visitkort og roll-up banner og meget mere.
Arbejdet med at få bygget en hjemmeside var nok den største enkeltopgave. Ikke så meget
pga. det tekniske, men mere fordi vi ønskede at give et nøjagtigt og fyldestgørende billede af
hvem vi er og hvad vi står for på hjemmesiden. Det medførte nogle gode og nødvendige
diskussioner om hvad vi hver især egentlig ønsker med foreningen. Selvom man har et
stærkt, fælles udgangspunkt - og det har vi - er der altid nuancer, og vi valgte at tage os
tiden til at få talt det hele godt igennem, så vi alle helhjertet kan stå bag foreningens ansigt
udadtil. Den proces endte ikke bare med en hjemmeside, som jeg synes er blevet rigtig god,
men også med et stærkere internt fundament for foreningens arbejde.
Med alt det på plads var vi klar til at invitere andre ind i foreningen. Vi gik i luften med
hjemmesiden juleaftensdag, altså blot 3½ måned efter den stiftende generalforsamling. Da
vi gerne ville være sikre på, at alt det tekniske var på plads, gjorde vi ikke noget stort
nummer ud af lanceringen, men tændte blot for hjemmeside og facebook.
Alligevel var vi ved årsskiftet ca. 40 medlemmer og havde allerede fået de første donationer.
Det synes jeg var flot på reelt kun en uge siden vi gik live.
Projekt100
Selvom det meste af tiden i 2019 gik med alle disse internt rettede ting, blev der også tid til
at søsætte foreningens første, store satsning: Projekt100.
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Hvad er Projekt100? Kort fortalt går det ud på at give 100 elever 100 timers
læse-/stavetræning fordelt over 100 dage. Ved at teste eleverne både før og efter de 100
dages træning er det håbet, at vi vil kunne se om træningen har forbedret elevernes evne til
at læse og stave.
Hvorfor valgte vi lige netop dette projekt? Det er der flere grunde til.
1. For det første, fordi vi tror på, at langt de fleste ordblinde og andre med
læse-/staveproblemer kan lære at læse og stave uden hjælpemidler. Når vi ser rundt
i Danmark får vi sommetider indtryk af, at uddannelsesinstitutionerne har mistet fokus
på dette og i stedet bruger de fleste kræfter på at træne eleverne i brug af digitale
hjælpemidler. Måske fordi mange reelt ikke tror, at det kan lade sig gøre at træne sig
til at blive selvhjulpen. Med Projekt100 håber vi at kunne vise, at det kan lade sig
gøre. Og de foreløbige tal tyder på, at det kan det!
2. For det andet har vi også bemærket, at debatten og diskussionerne rundt omkring på
skolerne ofte har fokus på ret og pligt. Får eleven det antal støttetimer, hun har krav
på? Afsætter uddannelsesinstitutionen nok budget til hjælpemidler? Sådanne
spørgsmål er naturligvis vigtige, men det vigtigste er dog, om eleverne forbedrer sig.
Det nytter ikke noget, at en elev får støttetimer fra morgen til aften, hvis det ikke
resulterer i en læring. Ved at insistere på, at eleverne bliver testet med skolernes
sædvanlige testbatterier før og efter de 100 dages træning og ved også at spørge til
elevernes velbefindende o.l. sætter vi fokus på effekten - og det håber vi vil inspirere
flere til at gøre det samme.
3. Endelig for det tredje ser vi i foreningen smart brug af ny IT til at opnå disse to formål
- at gøre eleverne selvhjulpne og at måle deres progression - som en vigtig del af
svaret på hvordan Danmark igen bliver bedre til at hjælpe den sjettedel af
befolkningen, der har problemer med bogstaverne. Og her har vi med Doolexia, som
er vores partner i projektet, et glimrende eksempel på hvordan IT kan gøre en
forskel.
Så på en måde indkapsler Projekt100 en stor del af foreningens DNA og viser i praksis,
hvad det er, vi står for. Og derfor var Projekt100 vores absolut højeste prioritet i 2019 og
også her i 2020.
Doolexia har allerede enten trænet eller har aftalt at træne ca. 100 grundskoleelever, og
resultaterne ser meget lovende ud. Til vinter håber vi at kunne rekruttere en masse voksne,
så vi kan gennemføre et tilsvarende projekt for voksne og se hvordan det virker. Det gør vi i
tæt samarbejde med Danske Anlægsgartnere, som har ydet en stor og vigtig indsats i
Projekt100 allerede og nu er helt klar til at mobilisere anlægsgartnere i hele landet til
vintersæsonen.
Lad mig benytte lejligheden til at rette en stor tak til Danske Anlægsgartnere i den
forbindelse. Og til vores anden partner på projektet, Doolexia, som i realiteten har påtaget
sig langt størstedelen af arbejdet med at få Projekt100 til at lykkes.
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2020
Hvis vi skal kigge lidt ind i hvad der er sket i 2020, startede det faktisk hos Danske
Anlægsgartnere, hvor vi fik lov at have en stand og præsentere for langt over 100
mennesker til deres Landsgeneralforsamling i januar, fik reklameplads i deres blad og
konkret hjælp fra deres sekretariat på mange måder. Der var stor interesse for Projekt100,
og i den efterfølgende tid tog vi fat i alle de anlægsgartnervirksomheder, der havde udtrykt
interesse.
Derudover holdt vi et meget velbesøgt åbent møde i Holbæk i begyndelsen af marts. Det var
en rigtig god aften, og jeg tror, at de fleste af os der deltog, gik opløftede derfra. Vi fik også
en masse nye medlemmer, så vi med et kom op på ca. 100 medlemmer. Det var så flot.
Og lige efter kom pandemien buldrende, og den har stjålet dagsordenen siden. I bestyrelsen
valgte vi at aflyse resten af forårets arrangementer og lade coronaen rase ud, og først her
efter sommerferien er vi så småt gået i gang igen. Nu bliver det spændende, om der kommer
en anden bølge, og hvilke restriktioner, der kan komme i den forbindelse. Hvis det skulle
ende med, at mange uddannelsesinstitutioner må lukke ned igen, kan vi overveje om vi skal
gå aktivt ind og hjælpe de familier, der har udfordringer med at få hjemmeundervisningen til
at fungere og de skoler, der har udfordringer med at give tilstrækkelig god undervisning over
nettet.
Corona eller ej, så er foreningen ikke mindre relevant nu, end da vi blev stiftet for godt et år
siden. I bestyrelsen er vi committede til at gøre en indsats for de 100.000-vis af danskere,
der har læse- og stavevanskeligheder. Vi inviterer alle medlemmer til at bidrage med alt
hvad de kan i form af viden, arbejde, netværk - og også gerne en donation til Projekt100
eller til foreningens drift. Og lige så vigtigt: Til at sprede kendskabet til foreningen blandt
familien, vennerne og kollegerne. Jo flere vi er, des mere kan vi trække i den rigtige retning.
Stor tak for jeres opbakning og engagement!
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Bilag 2: Årsregnskab for 2019
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Bilag 3: Handleplan for 2020
Det kan godt virke lidt fjollet at tale om handleplan og budget for 2020, når der kun er 3½
måned tilbage af året. Men lad os gøre det alligevel, for vi har fuldt program her resten af
året.
Allerede om 2 uger har vi et åbent arrangement her i Kedelhuset ved siden af. Her vil vi
sætte fokus på Projekt100 og fortælle nogle personlige historier om ordblindhed. Det
tilsvarende møde i Holbæk var som nævnt en stor succes og gav mange medlemmer, og vi
håber at de restriktioner, der kommer i disse dage, ikke gør det nødvendigt at udskyde igen.
Noget af det, jeg personligt ser meget frem til, er at høre mere om de foreløbige resultater af
Projekt100. Allerede på mødet i marts hørte vi lidt, og det var tydeligt at de første hold elever
havde opnået en utrolig progression. Men siden da har også Projekt100 været ramt af
corona, og eleverne har skullet træne hjemmefra, så det er spændende om det vil kunne ses
på resultaterne fra de elever, der har afsluttet forløbet siden martsmødet. Jeg vil opfordre jer
til at tilmelde jer og tage familiemedlemmer, venner, kolleger med.
Projekt100 - voksne
Kombinationen af at anlægsgartnere får rigtig travlt i foråret og corona betød, at vi ikke
havde stort held med at tiltrække voksne elever i begyndelsen af året. Denne gang kan vi
komme i gang tidligere, og vi håber at det vil give mange flere mulighed for at deltage i de
stille vintermåneder. Det bliver en stor opgave at få det på plads.
Kommunikation og netværk
Derudover vil vi gerne gøre mere opmærksom på foreningens budskaber i offentligheden og
blandt beslutningstagerne. I fik en forsmag på det i den seneste medlemsmail, hvor der er
en kommentar til en ny undersøgelse. Den viste, at den sociale arv er meget tung inden for
læse-/stavevanskeligheder. Men heldigvis også, at man kan gøre noget ved det.
Med simpel sprogstimulering allerede i børnehaven kan man give et kæmpe løft til de børn,
der ellers sakker bagud, fordi de ikke kan få tilstrækkelig hjælp i hjemmet. Det er ret vilde
resultater, som politikerne bør bide mærke i. Og det var budskabet i vores kommentar: Se at
få gjort en tidlig indsats i børnehaven bredt ud over hele landet.
Fundraising
Vores aktiviteter gennemføres af frivillige og ulønnede folk, så vi kører rigtig langt på literen.
Men benzin skal der til, så vi vil rigtig gerne rejse nogle penge, så vi kan gøre endnu større
gavn. Fx har vi en ambition om at kunne tilbyde gratis træning til elever som led i Projekt100.
Derfor vil fundraising også være en prioritet, og gode ideer modtages gerne.
Budget
Hidtil har vi brugt ganske få penge i 2020. Arrangementet i Holbæk var meget billigt, da vi fik
lov til at låne lokalet gratis, og derudover er der mest udgifter til mindre gebyrer til bank,
mobilepay, website.
Set i lyset af det sene tidspunkt for generalforsamlingen foreslår vi at fortsætte uden budget
resten af året.
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