
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Selskabets reviderede regnskab
4. Indkomne forslag til beslutning
5. Valg (ingen bestyrelsesmedlemmer på valg)
6. Ingen suppleanter på valg
7. Ingen revisorer på valg
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent og referent
Formand Eskild Henneberg foreslog efter velkomsten, at man valgte advokat Peter Giersing til
dirigent og Jens Fonnesbech som referent. Det blev vedtaget, hvorefter Peter Giersing 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
Hele beretningen kan læses her.

Der er p.t. 1050 medlemmer – med en tilgang på 63 nye medlemmer i løbet af året og 59 der meldte
sig ud.

2014 har været et roligt år, fortalte Eskild Henneberg i modsætning til 2013, hvor DSFS afholdt
EWMA-mødet. Hovedindsatsen har ligget på udarbejdelsen af de kliniske retningelinier for behandling
af diabetiske fodsår og telemedicin. Foreningen bliver hørt i centrale organer, og det er
tilfredsstillende, konstaterede formanden.

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Susan Bermark som næstformand,
Jens Lykke Sørensen som kasserer, Maria Plaschke som sekretær og journalistisk medarbejder ved
Bladet SÅR, Bo Jørgensen som ansvarshavende redaktør af Bladet SÅR, Else Sværke Henriksen også
som medlem af uddannelsesudvalget, Annette Norden og Rolf Jelnes og med Eskild W. Henneberg
som formand og medlem af uddannelsesudvalget.

I næste periode vil der ske en del ændringer i bestyrelsen, idet Jens Lykke Sørensen og Rolf Jelnes
begge har meddelt, at de i forbindelse med årets generalforsamling, ønsker at trække sig fra
bestyrelsen – Jens 1 år og Rolf 2 år før valgperiodens udløb. Begge blev behørigt takket for deres
indsats i bestyrelsen.

Det gjorde også forretningsfører Niels Müller, som gradvist afløses af Ann Brockdorff.

Formandens beretning blev godtaget uden bemærkninger.

Ad 3: Selskabets reviderede årsregnskab
Jens Løkke Sørensen gennemgik årsregnskabet, som viste et overskud på 183.000 kr.
Aktiver og passiver udgør 1.181.583 kr.
Bladet SÅR koster 192.359 kr. at fremstille. Det giver i princippet aldrig overskud.
Kursusaktiviteterne har givet 147.300 kr. i overskud.
Egenkapitalen udgør herefter 1.108.708 kr.
Der var få spørgsmål til regnskabet, og det blev efterfølgende godkendt.

Ad 4: Der var ikke indkommet forslag til beslutning

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ændringerne i bestyrelsen medfører – i henhold til vedtægterne – at de to nuværende suppleanter,
Anne Marie Rasmussen og Aksel Bomberg træder ind i bestyrelsen indtil næste ordinære valg (i
2015), hvor de så evt. kan vælges til en ordinær periode.

Ad 6: Valg af 2 suppleanter
Dirigenten foreslog herefter, at man gik til valg af to suppleanter – en læge og en sygeplejerske til
afløsning af Anne Marie Rasmussen og Aksel Bomberg. Det godtog forsamlingen selv om opstillingen
ikke havde været meddelt fem uger før generalforsamlingen. Læge Annette Høgh blev valgt uden
modkandidat. Herefter stod valget imellem de to sygeplejersker Else Brunholt Jensen og Bente Skøtt.
Afstemningen viste, at Bente Skøtt fra Roskilde Sygehus var valgt med 57 mod 7 stemmer.

Ad 7: Der var ingen revisor på valg

Ad 8: Valg af en revisorsuppleant
Lone Holbech, sårsygeplejerske fra Kolding Sygehus blev valgt uden modkandidat.

Ad 9: eventuelt
Under punktet fortalte dirigenten om beskatningen af legater.
Det er ret enkelt: Alt hvad man modtager som gave er skattepligtigt, og et legat er en gave.
Ligegyldigt, om man får det i penge eller naturalier, er det skattepligtigt og skal opgives til
skattevæsenet. Det er også ligegyldigt hvor man får det fra. Statsskatteloven § 4c. Dog er gaver fra
forældre undtaget op til et vist beløb.
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Der gælder særlige regler for beskatning af visse legater:
Legater der ydes til studierejser og videnskabelige arbejder er normalt skattefrie efter LL § 7 K, hvis
vel at mærke det er legatets eller fondens formål at give støtte til rejser Det bør undersøges i hvert
enkelt tilfælde.
Visse legater med understøttelsesformål er skattefrie efter LL § 7, for eksempel hædersgaver mv., LL
§ 7. Er man i tvivl, så gå ind på Skats hjemmeside under juridisk vejledning.

Efter denne orientering lukkede dirigenten generalforsamlingen.

Jens Fonnesbech, referent
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