
Generalforsamling, 22. november 2012 i Kolding

Torsdag d. 22. november afholdt DSFS sin årlige generalforsamling.
Det skete på Hotel Comwell i Kolding i forbindelse med årsmødet.

Forsamlingen fulgte denne dagsorden:
    1. Valg af dirigent og referent
    2. Formandens beretning
    3. Selskabets reviderede regnskab
    4. Indkomne forslag til beslutning
    5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    6. Valg af to suppleanter
    7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
    8. Valg af to revisorer
    9. Valg af revisorsuppleant
   10. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent og referent
Formand Eskild Henneberg foreslog efter sin velkomst, at man
valgte advokat Christian Riewe til dirigent og Jens Fonnesbech som
referent. Det blev vedtaget, hvorefter Christian Riewe konstaterede
– med forsamlingens tilslutning – at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden og hans beretning.

Ad 2: Formandens beretning
DSFS er en stabil forening, med 987 medlemmer, de fleste
danskere. 53 har meldt sig ud i løbet af året, men 97 har meldt sig
ind på det sidste. Bestyrelsesarbejdet er gået fint, konstaterede
Eskild Henneberg.

Næste forår står i EWMA-konferencens tegn. Konferencen afholdes i
København i maj måned, og der ventes 2.500 - 3.000 gæster. Næste
årsmøde lægges i forlængelse af EWMA-konferencen, og som
medlem kan man til reduceret pris melde sig til hele EWMA-
konferencen, men man kan også nøjes med at melde sig til den
danske dag den 17 maj, og derved få adgang til EWMA-konferencen
den dag. Det bliver et kæmpe arrangement, og formanden
opfordrede medlemmerne til at møde op, alternativt fremstille en
poster, som – hvis den bliver antaget – giver adgang til
konferencen.

Op til konferencen skal det kortlægges, hvordan kommunikationen
mellem patienter, hospital hjemmesygeplejersker,
konsultationssygeplejersker og ambulatoriepersonale fungerer.
Undersøgelsen skal ses som led i en vurdering af om shared care
fungerer. Der udfyldes et spørgeskema for hver patient, og under-
søgelsen skal gerne kommunikeres ud og spredes, så så mange som 
muligt svarer på undersøgelsen. Det bad formanden medlemmerne
hjælpe til med.

Fremtidsudsigterne for DSFS er, at organisationen skal vedblive med
at være hovedleverandør af viden om sår til alle med interesse i sår
og overalt, hvor sår indgår. I den forbindelse står udbredelsen af
telemedicin som kommunikationsredskab centralt, og DSFS er
repræsenteret af Rolf Jelnes i det udvalg, som skal implementere
telemedicin på landsplan. Også udformningen af kliniske
retningslinier vedr. diabetiske fodsår sætter DSFS sit præg på, idet
formanden er med i sundhedsstyrelsens udvalg. DSFS skal presse på
og være med i alle beslutningsprocesser, som vedrører sår. Men ring
og mail os i bestyrelsen, hvis I opdager steder, hvor vi skal være
med, så vi kan blive inspireret, sluttede Eskild Henneberg.

Ad 3: Selskabets reviderede årsregnskab
Jens Lykke Sørensen gennemgik årsregnskabet, som viste et
underskud på 51.839 kr. Underskuddet på bladet SÅR er stigende –
det er blevet dyrere at producere og sende. Men bladet er meget
vigtigt for selskabet, og underskuddet står fint mål med værdien for
medlemmerne.
Overskuddet på kursusvirksomheden er også blevet mindre, og
repræsentations- og rejseomkostningerne er steget (primært for
T-shirts til reklame). Samlet omsætning var i 2012 på 718.288 kr.
Selskabets egenkapital er på 957.073 og aktiverne i alt på
1.015.617.
Regnskabet er bragt i SÅR 3/2012.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev efterfølgende 
godkendt.

Ad 4: Indkomne forlag til beslutning
Bestyrelsen havde flere forslag til vedtægtsændringer. De handler,
som formanden begrundede dem, om at give dynamik til foreningen



og ændret brug af hjemmesiden og mails som led i foreningens
kommunikation. Forslagene er optrykt i SÅR nr. 2/2012 og
formanden motiverede de forskellige elementer i forslaget.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var nogle mindre
uoverensstemmelser i de vedtægter der kunne læses på foreningens
hjemmeside, og de vedtægter dirigenten havde fået fremsendt per
post, og som ændringsforslagene var sat ind i. Der var blandt de
fremmødte enighed om, at det var de vedtægter der kunne læses på
foreningens hjemmeside der var de gældende.
Dirigenten præciserede herefter, at det alene var de ændringsforslag
som var fremhævet med rødt i forslaget som var til afstemning.

Efter en kort debat om forslaget stillede bestyrelsen to
ændringsforslag:

I forslaget vedrørende § 3 stk. 2 udgår følgende „, under
forudsætning af at § 3 stk. 1 er opfyldt“.

I forslaget vedrørende § 3 stk. 4 ændres: „Genvalg kan finde sted 2 
gange, og efter en pause på mindst ét år yderligere 2 gange“ til
„Genvalg kan finde sted 2 gange, og efter en pause på mindst ét år
yderligere 2 perioder.“

Dirigenten sendte herefter forslaget med de anførte ændringsforslag
til afstemning, idet dirigenten bemærkede, at en vedtægtsændring i
henhold til vedtægternes § 6 stk. 1,
6. afsnit krævede mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning, og der var ingen
stemmer imod og stort set alle stemmer for, og dirigenten
konstaterede, at forslaget inklusive de to ændringsforslag var
vedtaget.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg: Overlægerne Bo Jørgensen
og Jens Lykke Sørensen, sårsygeplejerskerne Annette Norden og
Susan Bermark. De var alle villige til genvalg. Derudover opstillede
overlæge Klaus Kirketerp til bestyrelsen. Rolf Jelnes, Maria Plaschke,
Ann Brockdorff og Eskild Henneberg var ikke på valg, og det betød,
at der ved valget skulle vælges minimum en læge og en
sygeplejerske for at opfylde reglen i vedtægternes § 3 stk. 1, 1.
afsnit. Ingen af de opstillede ønskede ordet forud for valget. Det var
ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
Resultatet af valg til bestyrelsen viste, at alle fire fra bestyrelsen,
som var på valg, blev genvalgt.

Ad 6: Valg af 2 suppleanter
Der var ingen modkandidater, så overlæge Aksel Jes Bomberg og
hjemmesygeplejerske Anne Marie Rasmussen blev genvalgt.

Ad 7: Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Det blev vedtaget at kontingentet skulle være uændret.

Ad 8: Valg af to revisorer
Også her var der fredsvalg, så sygeplejerske Birgit Jørgensen og
afdelingssygeplejerske Britta Østergaard Melby blev genvalgt.

Ad 9: Valg af en revisorsuppleant
stillingen som revisorsuppleant er ledig også i næste periode.

Ad 10: Eventuelt
Under dette punkt foreslog Klaus Kirketerp, at man fjernede
bestemmelsen om, at man ikke kan stemme pr. fuldmagt, og han
blev støttet af endnu et par indlæg. Dette forslag kan først sættes til
afstemning næste år.
Derefter lukkede dirigenten generalforsamlingen.

Jens Fonnesbech, referent
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