
Generalforsamling 2017 i DSFS 

Generalforsamling afholdt torsdag den 5. oktober 2017 kl. 16:45 – 17:45 på Odeon Odense.

Dagsorden:

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:
     På valg er Lone Dybkjær Holbech, Kolding Sygehus – villig til genvalg.
8.  Revisorsuppleant. Stillingen er ikke besat.
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
Beretningen kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside. Af særlige punkter nævnte Susan Bermark, at
foreningen nu er blevet momsregistreret , det gælder også moms på kontingentet. Foreningen har skiftet revisor
både af økonomiske og praktiske grunde, og det nye samarbejde fungerer godt. Både Susan og forretningsfører
Ann Brockdorff har dygtiggjort sig med regnskabet.
Informationsarbejdet styres af Bo Jørgensen og Maria Plaschke, Jens Fonnesbech og Sara Houmann, som Susan
Bermark takkede. Tak rettede Susan Bermark også til bestyrelsesmedlem Else Sværke, som styrer hjemmesiden.
Også uddannelsesudvalget fik rosende ord med på vejen – De har stået for både temadagen og årets
jubilæumsmøde.
Susan Bermark sluttede sin beretning med at konstatere, at det stadig er bestyrelsens klare målsætning, at
foreningen skal stå i spidsen for udvikling af viden på sårområdet og være samlende organ for personer, som
interesserer sig for sår.
Der var kun en bemærkning til formandens beretning: Hun glemte at omtale historiegruppens arbejde, som er
endt med udgivelsen af bogen ”DSFS – historien gennem 25 år.”
Derefter blev beretningen godkendt

Pkt. 3  Selskabets reviderede årsrapport
Overlæge Annette Høgh gennemgik foreningens regnskab. Foreningen har mistet en kvart mio. kr. over de sidste
par år, og det har bestyrelsen arbejdet på at rette op bl.a. ved at skifte revisor. Besparelse: 70.000 kr.
Samarbejdet med NIFS har givet en øget indtægt.
Bladet Sår koster mange penge, men indtil videre har bestyrelsen besluttet at bladet skal udgives i trykt udgave.
Bladet koster dobbelt så meget at producere som indtægterne fra abonnement og annoncer.
Kursusaktiviteterne giver godt, men det  kræver også en god buffer at holde både tema- og årsmøder.
Derfor afholder bestyrelsen i november 2017 et strategimøde for at finde en løsning, og her bliver nye
kontingentforhøjelser et af temaerne. Et andet tema kunne blive en nedsættelse af størrelsen på legaterne. Endelig
blev det foreslået at styrke antallet af medlemmer. Mange sygeplejersker arbejder intensivt med sår uden at være
medlemmer af DSFS. Også lægerne kunne med fordel inddrages med temadage eller kurser, målrettet læger.
Regnskabet blev herefter godkendt

Pkt. 4 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

Pkt. 5 og 6 Valg af til bestyrelse og suppleanter
Der var ingen på valg hverken til bestyrelsen eller som suppleanter

Pkt. 7 Revisor
Lone Dybkjær Holbech fra Kolding Sygehus blev genvalgt som revisor

Pkt. 8 Revisorsuppleant
Stillingen som revisorsuppleant har aldrig været besat - og det er heller ikke meningen.

Pkt. 9 Eventuelt
Der var ingen kommentarer til punktet

Herefter afsluttede ordstyreren generalforsamlingen, og formanden opfordrede medlemmerne til at komme med
forslag til genopretning af økonomien.
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