
Generalforsamling i DSFS 2018
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Formandens beretning.
3.  Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.
4.  Indkomne forslag til beslutning.
5.  Valg til bestyrelsen.
6.  Valg til suppleanter.
7.  Revisor.
8.  Revisorsuppleant.
9.  Eventuelt.

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent valgte forsamlingen Eskild Henneberg. Til Referent valgtes Jens Fonnesbech.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og at der ikke var indkommet
forslag til beslutning. Derefter gav dirigenten ordet til formand Susan Bermark for hendes
beretning.

Pkt. 2. Formandens beretning.
Af særlige punkter nævnte Susan Bermark det vellykkede arrangement og festen i  forbindelse
med DSFS´ jubilæum. Vi holder medlemstallet på lige under 1000 medlemmer, trods udlugning af
medlemmer, som ikke har betalt for medlemskabet.

Bestyrelsen har afholdt 4 møder. Her har økonomien været et centralt emne, fordi regnskabet
2017 viste en stor ubalance på grund af fald i indtægterne. Af den grund modtog medlemmerne
kun to blade i 2018 – en beklagelig, men nødvendig disposition, fordi bladet er dyrt at fremstille.
Vi ønsker at beholde bladet og satser nu foreløbig på 3 blade i 2019, sagde Susan Bermark, som
fremhævede, at det er lykkedes at få flere annoncer til bladet.

Uddannelsesudvalget (det hårdest arbejdende udvalg) består af Eskild Henneberg, Else Godsk
Vestergaard, Aase Fremmelevholm, Finn Gottrup, Else Sværke Henriksen, Dorthe Mogensen og
Susan Bermark. Det er uddannelsesudvalget, som tilrettelægger indholdet af både Årsmødet og
Temadagen, det sidste med emnet ”Akut behandlingskrævende sår”. Et velbesøgt møde.

Bestyrelsen afholder et strategimøde hvert år, og her diskuteres økonomien, men også
fremadrettet hvad vi kan optimere i form af kurser og undervisning. Formanden takkede både
redaktionen af Sår, uddannelsesudvalget og resten af bestyrelsen for godt samarbejde. Vi ser
stadig os selv som hovedleverandør af viden og uddannelse på sårområdet – måske skal vi lave
knopskydninger, men stadig huske at pleje vore gode samarbejder nationalt og internationalt,
sluttede Susan Bermark.

Beretningen blev vedtaget uden indsigelser.

Pkt. 3. Selskabets reviderede årsrapport.
Annette Høgh, foreningens kasserer, gennemgik regnskabet, som viste indtægter på 778.374 kr. –
en væsentlig styrkelse af indtægterne, som især skyldes at fremstillingsomkostningerne til bladet
Sår er gået ned og resultatet af kursusvirksomheden op. De norske abonnenter har betalt mere
for bladet, og kontingentet på bladet er blevet dyrere. Forrige år var der et minus på 158.000 kr.
Dette år er resultatet (foreningens) på plus 504.000 kr.

Bladet er et vigtigt bindeled i foreningen, derfor sætter vi antallet af blade op til tre, fortalte
Annette Høgh. Sponsortilskuddene er faldet med 70.000 kr. Til gengæld er der kommet flere
annoncekroner i kassen, og det gør, at bladet kan blive rentabelt.

Foreningens egenkapital er 878.032 kr.

Regnskabet blev vedtaget uden indsigelser.

Pkt. 4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Punkt 5 og 6. Valg til bestyrelsen og suppleanter.
Ordstyrer Eskild Henneberg redegjorde for valgproceduren:
Selskabet har 8 medlemmer og mindst tre skal være stemmeberettigede læger og mindst tre skal
være stemmeberettigede sygeplejersker. De sidste to kan være af andre faggrupper. Tre
sygeplejersker var på valg, nemlig Susan Bermark, Merete Hartun Jensen og Bente Skøtt
Rasmussen.

Der er tre læger i bestyrelsen og to af dem var på valg, nemlig Bo Jørgensen og Annette Høgh.
Altså fem poster på valg.

Vi skal have valgt mindst en sygeplejerske og to læger først for at forholdet mellem læger og
sygeplejersker i bestyrelsen går op. – i anden valgrunde kan vi vælge de sidste to kandidater,
uafhængigt af uddannelse, forklarede ordstyreren. Som sygeplejerske valgtes formanden Susan
Bermark og som de to læger Bo Jørgensen og Annette Høgh. I anden valgrunde stillede læge Mitra
Sepehri og sygeplejerske Jane Hampton op til de to pladser i kamp med Bente Skøtt Rasmussen
og Merete Hartun Jensen. Her valgtes Merete Hartun Jensen og Mitra Sepehri.

Som suppleant genopstillede sygeplejerske Camilla Bak Nielsen. Den anden opstillede var Mitra
Sepehri, men da hun blev valgt til bestyrelsen, var alene Camilla opstillet som suppleant, - og hun
blev valgt. Nu manglede altså en læge som suppleant. Derfor foreslog ordstyreren, at
generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen at finde en lægekandidat som suppleant til



bestyrelsen. Dette blev vedtaget.

Bestyrelsen ser nu således ud:
Susan Bermark, klinisk sygeplejespecialist (formand)
Bo Jørgensen, overlæge (redaktør af bladet Sår)
Annette Høgh, overlæge (kasserer)
Jonas Hedegaard Andersen (næstformand)
Else Sværke Henriksen, klinisk sygeplejespecialist (bestyrelsens repræsentant i UU)
Merete Hartun Jensen, afdelingssygeplejerske (sekretær)
Mitra Sepehri, reservelæge, (bestyrelsesmedlem)
Maria Plaschke, sygeplejerske, (journalistisk medarbejder på Sår)
Camilla Bak, sygeplejerske, (suppleant)
Ref.: Efterfølgende har bestyrelsen valgt Mikkel Sundstrup, reservelæge, (suppleant)

Pkt. 7. Revisor.
Lone Dybkjær Holbech, sygeplejerske, Kolding Sygehus blev genvalgt som revisor. Det samme
gjorde Britta Østergaard Melby, afdelingssygeplejerske, Videncenter for Sårheling,
BBH.

Pkt. 8. Revisorsuppleant.
Stillingen som revisorsuppleant har aldrig været besat – det er en formalitet i vedtægterne, og
behøver ikke at besættes.

Pkt. 9. Eventuelt.
Bo Jørgensen bemærkede, at Sår har skiftet trykkeri til Narayana Press, et kvalitetstrykkeri, til en
god pris, som bl.a. trykker Louisiana Revy. Bladet koster penge, men sådan er livet: Kvalitet
koster
penge.

Formanden nævnte, at Else Godsk Vestergaard har valgt at træde ud af uddannelsesudvalget.
Indtræder Rikke Trangbæk fra Viborg Sårcenter.

Herefter afsluttede ordstyreren og formanden generalforsamlingen.
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