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Referat af ordinær generalforsamling i 
 

DANSK SELSKAB FOR SÅRHELING 
 

torsdag den 24. november 2022 kl. 17.00 
 

på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 

med følgende dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

Den skriftlige beretning findes på www.saar.dk  

3. Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse. 

Årsrapporten findes på www.saar.dk. 

4. Indkomne forslag til beslutning. Der foreligger ingen forslag.  

5. Valg til bestyrelsen. På valg er: 

- sygeplejerske MPH Maria Plaschke – modtager genvalg 

- koordinerende sårsygeplejerske Else Sværke Henriksen – modtager genvalg. 

Nye kandidater er velkomne til at opstille til valget. Kontakt gerne formanden forinden, 

hvis du vil vide mere om arbejdet som bestyrelsesmedlem. 

Der skal vælges to sygeplejersker. 

6. Valg af to suppleanter. På valg er 

- sygeplejerske Jane Hampton – modtager genvalg 

- læge Mikkel Sundstrup – genopstiller ikke 

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023/2024 på 350 kr. inkl. moms 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

- sårsygeplejerske Lone Dybkjær Holbech – modtager genvalg som revisor 

- sårsygeplejerske Lisbeth Vorbeck – modtager genvalg som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

****** 

Formanden, Annette Høgh bød velkommen.  

 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent 

Jens Fonnesbech valgtes til referent og Torben Madsen valgtes til dirigent.  

 

Dirigenten konstaterede, at alle formalia i vedtægten om varsling af generalforsamlingen, ind-

kaldelse og dagsorden var overholdt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig i alle 

forhold. Der blev valgt to stemmetællere. 

 

Punkt 2. Formandens beretning  

Annette Høgh henviste til den skriftlige beretning og supplerede med at hun var glad for at 

være formand for en forening, der kunne mønstre så mange deltagere i årsmødet. 

 

Hun takkede også forretningsføreren, uddannelsesudvalget og informationsudvalget for deres 

indsats i årets løb. 

https://www.saar.dk/wp-content/uploads/Temadag_aarsmoede/Formandens-beretning-2022.pdf
https://www.saar.dk/wp-content/uploads/Temadag_aarsmoede/Aarsrapport_DSFS_21-22.pdf
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Der var fra forsamlingen ingen kommentarer til beretningen, der herefter blev godkendt af ge-

neralforsamlingen med akklamation.  

Punkt 3. Selskabets reviderede årsrapport 

Klaus Kirketerp-Møller præsenterede kort selskabets årsrapport. Regnskabet var i tråd med 

tidligere års regnskaber. I det netop afsluttede regnskabsår var der dog flere indtægter fra 

kursusvirksomheden end året før, da foreningens aktivitetsniveau var hævet til det normale 

efter Coronanedlukningerne.  

 

Formanden supplerede med at tilkendegive, at foreningen har en ganske sund økonomi. 

 

Der var ingen kommentarer til årsrapporten fra forsamlingen. Derefter konstaterede dirigen-

ten, at årsrapporten var godkendt af generalforsamlingen med samtlige stemmer.  

 

Punkt 4. Forslag til beslutning 

Der var ikke indkommet forslag til beslutning, så punktet faldt bort. 

 

Punkt 5. Valg til bestyrelsen 

Uden afstemning blev Maria Plaschke og Else Sværke Henriksen valgt til bestyrelsen for tre år. 

 

Punkt 6. Valg som suppleanter 

Til de to suppleantposter opstillede Jane Hampton, Jennifer Christensen og Ann-Charlott Han-

sen. Ved skriftlig afstemning valgtes Jane Hampton (50 stemmer) og Jeniffer Christensen (47 

stemmer) som suppleanter for et år. 

 

Punkt 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2023/2024.  

Forslaget blev vedtaget uden afstemning, så kontingentet fortsat er 350 kr. årligt inkl. moms. 

 

Punkt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Uden afstemning genvalgtes Lone Dybkjær Holbech som revisor, og Lisbeth Vorbeck som revi-

sorsuppleant for et år. 

 

Punkt 10. Eventuelt  

Bo Jørgensen orienterede om, at han efter sin pensionering også ville fratræde som redaktør af 

medlemsbladet SÅR. Maria Plaschke overtager rollen som redaktør, når han stopper. Ny i re-

daktionen er overlæge Jonas Askø Andersen. Bladets faste journalist Jens Fonnesbech har til-

kendegivet, at han også ønsker at stoppe i redaktionen og i hans sted træder Line Gade. Bo 

Jørgensen overrakte Jens Fonnesbech en gave som tak for Jens’ mangeårige indsats for at få 

bladet på skinner og i fremdrift. Der var applaus fra forsamlingen til Jens Fonnesbech. Bo Jør-

gensen bød også Line Gade velkommen i redaktionsgruppen, og han så frem til at godt og ud-

bytterigt samarbejde med hende.  

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.  

 

Mødet hævet kl. 17.40. 

 

 

 

Torben Madsen   Referent Jens Fonnesbech 

dirigent   


