
Generalforsamling i DSFS 2019
Vanen tro afholdtes DSFS’ generalforsamling i forbindelse med årsmødet. Dagsorden kan ses på
DSFS’ hjemmeside under Generalforsamling

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
 Jens Fonnesbech valgtes til referent og Eskild Henneberg til ordstyrer. Da der ikke var
bemærkninger til dagsordenen og alle formalia vedr. indkaldelse var overholdt gav Eskild straks
ordet til formand Susan Bermark for hendes beretning.

Pkt. 2. Formandens beretning
Der er sket et lille fald i antal medlemmer fra 972 til 943, 147 er nye og 176 er meldt ud. Sådan
går det omtrent hvert år, men under 900 medlemmer skal vi ikke. Formanden præsenterede
herefter bestyrelsen. Præsentationen kan du se på hjemmesiden.

Bestyrelsen har holdt tre fysiske møder og et telefonmøde. I den daglige drift fungerer to udvalg:
informationsudvalget, som består af Bo Jørgensen og Maria Plaschke med assistance fra journalist
Jens Fonnesbech. Det er baggrundsgruppen for produktionen af bladet Sår, som fremover igen vil
udkomme med fire numre. Økonomien er rettet op, så det kan lade sig gøre.

Else Sværke er hovedkraften bag hjemmesiden på Facebook.

Uddannelsesudvalget, som har syv medlemmer (se præsentationen på hjemmesiden) står for
planlægningen af årsmøde og temamøde. Sidste temadag om Pyoderma-sår var en succes og
fandt sted i Esbjerg musikhus. Tak for jeres store indsat, lød det fra formanden.

Fremover vil årsmøderne finde sted på Odeon i Odense – her finder vi os godt tilpas.
I år var det sidste år for forretningsfører Ann Brockdorff. Ny på posten bliver Helle Madsen, som er
sekretær på Videnscentret på Bispebjerg Hospital. Hun er blevet oplært af Ann.

DSFS er medlem af både Diabetessygeplejerskernes organisation og DASYS. DSFS forsøger at
sætte præg på arbejdet begge steder. I år faldt repræsentantskabsmødet i DASYS uheldigvis
sammen med årsmødet i DSFS.

DSFS har fået en invitation til at deltage i Lymfødemselskabets årsmøde, som i år finder sted i
København. Efter lange overvejelser har bestyrelsen besluttet at sige ja til deltagelse – det vil give
medlemmerne mulighed for at deltage i en stor international kongres og samtidig tage del i DSFS’
årsmøde. Mødet finder sted 1. og 2. oktober. 3. oktober er patientdag, som man også kan deltage
i. Det håber vi medlemmerne vil tage godt imod lød opfordringen fra Susan Bermark.
DSFS er hovedleverandør af uddannelser indenfor sår – det høje niveau kæmper vi for at bevare,
og det skal I være med til, sluttede Susan Bermark sin beretning.

Herefter blev formandens beretning godkendt med applaus.

Punkt. 3. Selskabets reviderede årsrapport
Vi har nu overskud igen – vi er tilbage på samme grundkapital som for fire år siden, fortalte
kasserer Annette Høgh. Det er vigtigt med en buffer for at kunne holde årsmøder, og vi har nu
aktiver for 1,3 mio. kr. Så jeg er en glad kasserer i år.
Resultatopgørelsen kan læses på hjemmesiden.

Punkt. 4. Forslag til beslutning
Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændring i forbindelse med valg til bestyrelse og suppleanter.
Ændringen gik på, at valget fremover skal gælde for tre år og med genvalg som mulighed.
Forslaget skyldes, at det har vist sig at være svært at rekruttere til bestyrelsen. Det vil dog fortsat
være generalforsamlingens som tager stilling til valg og genvalg, betonede dirigenten. Kan
forsamlingen gå med til denne ændring af vedtægterne §4 stk. 3?

Det kunne forsamlingen. Ingen ønskede skriftlig afstemning, og den følgende afstemning viste kun
en nej-stemme til forslaget.

Også vedtægternes § 6 ønskede bestyrelsen ændret, så den fremover lyder: ”Forslag der ønskes
behandlet på foreningens generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest fem uger før
generalforsamlingens afholdelse” med tilføjelse af bemærkningen ”Kandidater som er opstillet til
bestyrelsen, men som ikke bliver valgt kan på lige fod opstille med andre interesserede til
suppleantposter og lignende tillidsposter.”

baggrunden for forslaget er, at der på forrige forsamling var en opstillet til bestyrelsen, som ikke
blev valgt men som efterfølgende ønskede at stille op som suppleant. Det var på daværende
tidspunkt ikke muligt ifølge vedtægterne. Den mulighed skal den nye formulering tillade.
Forudsætningen for valg er fortsat at opstilling skal være indsendt fem uger før
generalforsamlingens afholdelse.

For vedtægtsændringen stemte alle undtagen en.

Et sidste forslag til vedtægtsændring gik på at fjerne stillingen som revisorsuppleant. Stillingen
har ikke været besat i mange år, og bestyrelsen ønskede ikke stillingen besat fremover.
Der var fuld tilslutning til forslaget.

Punkt 5. Valg til bestyrelsen
På valg var sygeplejerskerne Maria Plaschke og Else Sværke, som begge stillede op til genvalg.
Alle stemte for begge kandidater.



Punkt 6 Valg som suppleanter
Der var ingen suppleanter på valg

Punkt 7. Valg til revisor
Lone Dybkjær Holbech fra Kolding Sygehus blev genvalgt som revisor.

Punkt 8. Revisorsuppleant
Stillingen som revisorsuppleant var fjernet ifølge vedtægtsændringen, så punkt 8 bortfaldt.

Punkt 9. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger. Herefter afsluttede formand Susanne Bermark generalforsamlingen
og takkede for opbakningen.

Ref. Jens Fonnesbech
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