
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. Det blev vedtaget, hvorefter Christian
Riewe konstaterede – med forsamlingens tilslutning – at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dagsordenen i 
overensstemmelse med vedtægterne. Alle indkaldelser og tidsfrister var
overholdt, dog måtte dirigenten konstatere, at bestyrelsen fik mange
indkaldelser via e-mail retur, fordi adresserne var forkerte. Dirigenten
foreslog Jens Fonnesbech som referent, hvilket blev vedtaget. Herefter gav
dirigenten ordet til formanden og hans beretning.

Ad 2. Formandens beretning
Eskild Henneberg konstaterede, at DSFS er i god stand og uden vægttab –
Selskabet har i dag 1025 medlemmer, en nettotilgang på 14 medlemmer.
121 meldte sig ind og 107 meldte sig ud. Det er flot fastslog Henneberg.
Bestyrelsesarbejdet er gået fint. I forbindelse med omtalen af de stående
udvalg roste Henneberg arbejdet med bladet SÅR, som bestyrelsen holder
fast ved i i den trykte udgave. Vi kan være stolte af det arbejde, der
lægges i bladet. Og som en servicemeddelelse til firmaerne, som
annoncerer i bladet SÅR føjede Eskild Henneberg til, at bestyrelsen har
besluttet at forhøje annonceprisen med 10 %. Det vil annoncørerne få
oplyst, når de fremover annoncerer i bladet.
Den største begivenhed i 2013 var EWMA-mødet i København. Det største
møde som organisationen har afholdt med mere end 3200 deltagere fra 79
lande. Men endnu flottere er, at aktiviteterne omkring konferencen aldrig
har været større. DSFS deltog med 538 deltagere, som bidrog med det
næststørste antal postere, foredrag, og abstracts – 42 i antal – kun
englænderne slog os, fortalte Eskild Henneberg.
I forbindelse med konferencen besluttede bestyrelsen at dele en stor del af
overskuddet til medlemmerne i form af en nedsat registreringsafgift, og
hvis man fik antaget et abstract, så fik man hele registreringen betalt. Det
var måske en medvirkende årsag til det høje deltagerantal, men en rigtig
disposition. 

DSFS har været involveret i forskellige nationale arbejder omkring
telemedicin og i sundhedsstyrelsens arbejde vedr. kliniske retningslinjer for
diabetiske fodsår. Her er det dejligt at se, hvorledes den telemedicinaske
kommunikationsform kommer til at give et kolossalt løft for sårområdet. Vi
lærer hinanden bedre at kende og får løftet uddannelsesniveauet på
arbejdsgiverens regning. Der er skabt opmærksomhed om sår, som
bevirker, at det bliver lettere at komme med bl.a. til uddannelse.

Det har været et begivenhedsrigt år med meget arbejde, rundede
formanden af, hvorefter han holdt en lille hyldesttale til afgående medlem
Ann Brockdorff.

Hyldest til Ann Brockdorff
Du er en af pionererne – har været der lige siden 1992 – og vi vil sige dig
tusinde tak for din arbejdsindsats. Til trods for at du har været
marginaliseret geografisk og med et usexet område som sår, har du holdt
fast i arbejdet og i de senere år fået fremdrift og succes. Du har været
elsket og vil blive savnet i selskabet.

Ann Brockdorff svarede med at prise sig lykkelig over de mange fine
oplevelser og mødet med dejlige mennesker, som årene bl.a. i
uddannelsesudvalget førte med sig. Ingen af årene ville jeg have undværet,
sagde hun. Tak for de oplevelser!

Det var formandens beretning, som kan i læses i sin helhed her.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3. Selskabets reviderede regnskab
Bestyrelsesmedlem Jens Lykke Sørensen forelagde regnskabet, som lignede
sig selv, bortset fra EWMA.
Indtægter adskiller sig ikke meget fra forrige år, bortset fra at overskuddet
pga. EWMA-konferencen bliver omkring en kvart million større. Af
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overskuddet går 15 % til kursusvirksomhed og 20 % til bladet SÅR. Det er
de to aktiviteters andel af udgifterne og svarer til beløbet de andre år. Årets
resultat var negativt på 31.569 kr. Egenkapitalen er på 925.000 kr.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skulle vælges fire nye bestyrelsesmedlemmer. Tre var villige til genvalg
og Else Sværke Henriksen stillede op som afløser for Ann Brockdorff. Der
var altså tale om et fredsvalg. Inden valget fik alle bestyrelsesmedlemmer
lejlighed til at præsentere sig. Som ny på valg ville Else Sværke Henriksen
lægge vægten på det gode tværfaglige samarbejde mellem sektorer og
kommunikationen helt ud til yderområderne i organisationen.

Ad 6. Valg af suppleanter
Overlæge Aksel Jes Bomberg og hjemmesygeplejerske Anne Marie
Rasmussen var begge villige til genvalg som suppleanter. Dog pointerede
Anne Marie Rasmussen, at det var på tide med fornyelse i bestyrelsen.

Ad 7. Valg af revisorer
Også her var der fredsvalg. Sygeplejerskerne Birgit Jørgensen og Britta
Østergaard Melby blev genvalgt.

Ad 8. Valg af en revisorsuppleant Stillingen er stadig ubesat.

Ad 9 Evt. ingen ønskede ordet under evt.

Dermed var generalforsamlingen 2013 slut.
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