
Generalforsamling

Torsdag d. 26. november afholdt DSFS generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse
4. Indkomne forslag til beslutning: ”Sår” skal kunne downloades straks efter publicering
5. Følgende er på valg fra bestyrelsen:

Susan Bermark, sygeplejerske – kan genvælges
Bo Jørgensen, overlæge – kan genvælges
Annette Norden, sygeplejerske, ønsker ikke genvalg
Anne Marie Rasmussen, sygeplejerske - ønsker ikke genvalg
Aksel Jes Bomberg, overlæge – ønsker ikke genvalg
Kandidater til bestyrelsesvalget:
Annette Høgh, 1. Reservelæge, speciallæge i kirurgi, Regionshospitalet Viborg
Bente Skøtte Rasmussen, sårsygeplejerske plastikkirurgisk af d. Roskilde Sygehus
Merete Hartun Jensen, sygeplejerske Videncenter for Sårheling BBH
Kandidater til ledigblevne suppleantposter:
Læge Jonas Hedegaard Andersen og efteranmeldt sygeplejerske Camilla Bang Jensen

6. Der var ingen suppleanter på valg
7. Der var ingen revisorer på valg
8. Revisorsuppleant Stillingen er besat
9. Eventuelt

Ad 1
Som dirigent valgtes Preben Kofoed, og som referent Jens Fonnesbech. Dirigenten betragtede generalforsamlingen
som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Derefter aflagde formanden sin beretning.

Ad 2
Der er indledt et generationsskifte i DSFS, og det er på flere områder nødvendigt ikke mindst af hensyn fornyelse i
bestyrelsen. Således indledte formand Eskild Henneberg generalforsamlingen.  Se i øvrigt DSFS’ hjemmeside for en
fyldig gennemgang af årets aktiviteter.
Tre medlemmer forlader bestyrelsen. Det er Annette Norden, Aksel Bomberg og Anne Marie som pga manglende
tid og alder vælger at forlade bestyrelsen. Flere har været med i mange år. De blev takket behørigt.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen.

Formanden rettede en stor tak til forretningsfører Ann Brockdorff, som har haft et stort arbejde med at videreføre
arbejdet som forretningsfører – det har været et større arbejde end ventet. Det har ligeledes arbejdet med at
samle op på at få udformet og udgivet bladet Sår efter at grafiker Birgitte Clematide afgik ved døden i foråret.
Også det arbejde har trukket tænder ud på redaktionen. Men livet skal gå videre, og vi forventer, at der fremover
vil udkomme blade af samme høje standard hvad angår indhold og layout som tidligere. Det siger jeg for at
forpligte redaktionen, pointerede formanden.
DSFS er kommet på Facebook, og det skal opfattes som et kommunikationsredskab for hurtige meddelelser og
snapshots, der underholder om hvad der foregår, ikke som videnskabeligt diskussionsforum om fagproblemer og ej
heller forum for grimme sårbilleder – et underholdningsforum i stedet.
Det er dejligt at se, at medlemmerne møder så talstærkt frem til arrangementerne. Hver gang er mellem 2 og 400
medlemmer interesserede – desværre uden at alle kan komme med. Det skyldes alene, at foreningen ikke kan
risikere at brænde inde med et stort underskud, hvis der ikke møder nok medlemmer frem. Men til
jubilæumsarrangementet i 2017 vil der være plads til alle, det tilmelder sig, lovede formanden. 
Formanden for uddannelsesudvalget Susanne Aagaard har valgt at trække sig tilbage – det har vi respekt for, men
hendes trofasthed, milde forføreriskhed og kvindelige snilde har gjort at tingene er klappet.
Bente Ramskover ligeledes fra uddannelsesudvalget har også valgt at trække sig. Både Susanne Bente blev hyldet
behørigt og begavet. Ny formand for uddannelsesudvalget bliver Else Godsk Vestergaard, Regionshospitalet Viborg,
som i forvejen er medlem af bestyrelsen og sårsygeplejerske på Regionshospitalet Viborg.
Men det er i høj grad medlemmerne ude i landet, som er med til at sætte sår på dagsordenen, og sådan skal det
være. Aktive sårfolk er forudsætningen for en vedvarende styrkelse af området, sluttede formanden sin beretning.

Ad 3
Anne Marie Rasmussen redegjorde for regnskabet, som viste underskud på 225.000 kr. Årsagen ligger både i
underskud på bladet Sår og manglende indtægter fra kursusvirksomheden. Der er stadig overskud i selskabet, og
for at styrke det foreslog bestyrelsen at hæve kontingentet fra 275 til 350 kr. Efter nogen debat konstaterede
dirigenten, at der ikke var indvendinger imod bestyrelsens forslag. Det blev herefter vedtaget.
Debatten vedrørte både muligheden af at yde studerende en særlig rabat og muligheden af at undlade den trykte
udgave af bladet Sår og alene overgå til elektronisk udgave. Det sidste blev imødegået med det argument, at
annoncørerne vil miste interessen uden den fysiske udgave og at en elektronisk udgave vil være for fattig. Ja, Sår
vægter tungt på budgettet, men er vigtig
for selskabets synlighed. Det er svært at vende tilbage til en trykt udgave, når den først er opgivet. Et trykt blad
spredes bedre, og efter kun to numre ligger bladet på nettet.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4
Spørgsmålet er allerede besvaret og begrundet af Bo Jørgensen, konstaterede formanden. Vi ønsker ikke at
imødekomme ønsket om at bladet downloades straks efter publicering straks efter publicering. Forslaget faldt ved
en efterfølgende afstemning.

Ad 5
Dirigenten kunne fastslå, at der kun var det antal kandidater opstillet, som ønskedes valgt. Det betyder at  de
opstillede Annette Høgh, Bente Skøtte Rasmussen og Merete Hartun Jensen var valgt.



Ad 6
Til den ledige suppleantplads var inden den i vedtægterne angivne frist anmeldt læge Jonas Hedegaard Andersen.
Efter fristen, men forinden udsendelse af dagsorden, var sygeplejerske Camilla Bang Jensen foreslået. På
generalforsamlingen foreslog læge Kian Zachi sin kandidatur. Som følge af vedtægternes bestemmelser
forespurgte dirigenten læge Zachi, om han opretholdt sin kandidatur. Læge Zachi tilbagekaldte sit kandidatur.
Der var herefter kun de kandidater, der efter vedtægterne skal vælges som suppleanter. Uanset, at Camilla Bang
Jensen havde anmeldt sin kandidatur efter fristens udløb, blev hun i henhold til tidligere gældende praksis valgt.

 Ad 7
Ingen revisorer var på valg

Ad 8
Stillingen som revisorsuppleant er stadig ubesat.
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