
 
 

 
 
 
Sygeplejefaglig dag d. 9. august 2017 på Brandbjerg Højskole 
 
Vi startede dagen med et oplæg af John Christiansen fra Kreds Syddanmark som han 
kaldte " aktuelt om sundhed, forebyggelse, mål og resultater." 
Fag og faglighed skal danne DSR. 
 Vi vil have gode vilkår arbejdsmæssigt for at vi kan få vores faglighed ind i det daglige 
arbejde til gavn for patienterne. 
De sygehuse der bygges nu, bygges ikke ud fra patienternes behov, det er patienterne 
som må tilpasse sig de nye sygehuse. De korte indlæggelsestider udfordrer vores 
faglighed.  
Hvordan skal DSR positionere sig i dette skisma? 
John refererede til den ekstraordinære kongres som blev afholdt i foråret og som 
omhandlede DSRs fremtidige struktur. 
DSRs formålsparagraf er ændret i håb om at skabe et nyt perspektiv. 
Hvordan bliver DSR mere synligt og hvordan får DSR medlemmerne mere engagerede i  
DSRs arbejde? 
Efter en pause var der en spændende dialog omkring nærvær og synlighed  og vores 
faglighed. 
 
Generalforsamling d. 9. august 2017 kl. 13.00 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 
 
0 Generalforsamlingens åbning 
 
Formand Bente Pedersen åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til alle og til de 
27 som deltog i fagdag. Vi var ca. 70 deltagere. 
Bente gjorde opmærksom på at den skriftlige beretning var at finde i de uddelte materialer 
og at den gjaldt perioden august 2016 til august 2017. 
Bente præsenterede den afgående bestyrelse og derefter den nye bestyrelse: 
 
Bente Pedersen fra Kreds Hovedstaden, formand 
Karin Karlsson fra Kreds Sjælland, kasserer 
Annalise Bonde fra Kreds Nordjylland, indtil videre PR og IT-ansvarlig 
Mette Bille fra Kreds Midtjylland, sekretær 
Kirsten Thygesen fra Kreds Syddanmark, Ansvarlig for Højskolearrangementerne 
 
Suppleanter: 
Gulle Aagaard Kreds Sjælland 
Margot Farsund Kreds Hovedstaden 
Lone Normann  Petersen  Kreds Nordjylland 
Doris Klockmann Kreds Syddanmark 
Susanne Eske Christensen Kreds Midtjylland 
 



 
 

Ad.1 Anne Hjortskov blev valgt som dirigent, takkede for valget og startede med at 
konstatere at generalforsamlingens formalia var overholdt. 
ad.2 Som stemmetællere blev følgende valgt: Dora Pawlowski og Lise Gerlag 
Ad.3 Dagsorden blev godkendt 
Ad.4 Forretningsorden blev godkendt 
Ad.5 Bente Pedersen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning. Der er afholdt fire 
bestyrelsesmøder og et konstituerende møde. På et af møderne med DSR fremlagde 
Anne Christensen og Anni Pilgaard visionerne om den nye struktur i DSR. 
Vi har indledt et samarbejde med Lederforeningen bl. a. om det at " forlade 
arbejdsmarkedet på en værdig måde", og vi har også haft Dorte Steenberg med til at 
sætte ord på dette emne. 
Vi har i det forløbne år også samarbejdet med Faglige Seniorer og har været til flere 
møder med dem. Det skal afdækkes snarest om vi skal fortsætte dette samarbejde. 
Flere seniorer deltog i årets Folkemøde på Bornholm for at fornemme stemningen og 
vurdere om det er noget SESAM skal deltage aktivt i, det er nok ikke realistisk. 
Den nye bestyrelse skal drøfte hvilke konsekvenser den nye struktur i DSR har for 
SESAMs fremtidige arbejde. Bente Pedersen sluttede med at takke for samarbejdet i den 
afgående bestyrelse og for samarbejdet med Anni Pilgaard og Anne Reimer-Nielsen. 
 
Der stilles flere spørgsmål til samarbejdet med Faglige Seniorer. 
Der opfordres til at vi skal gøre mere for at få nye seniorer orienteret om vores arbejde. 
Bente Pedersen fortæller om samarbejdet med de Faglige Seniorer og redegør for hvad vi 
gør for at få fat i nye seniorer. 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
Ad.6 Ilse Johansson gennemgik det reviderede regnskab. Året sluttede med et lille 
overskud på 6.618 kr. 
Der stilles et par opklarende spørgsmål. 
Regnskabet godkendes. 
 
Ad. 7 Bestyrelsen er blevet præsenteret 
 
Ad.8  Bestyrelse havde ikke nogen forslag 
 
Ad. 9 Anne Hjortskov orienterede om at der var kommet et forslag men det blev først 
modtaget d. 14 juli og måtte konstatere at sidste frist var d. 12. juli ifølge vores vedtægter. 
Forslaget er derfor fremsendt for sent. Anne Hjortskov beder derfor generalforsamlingen 
om at tage stilling til om forslaget kan behandles og gør opmærksom på at er der bare én 
modsigelse kan forslaget ikke behandles. 
Der er flere indsigelser, bl. a. fordi det er et væsentligt forslag som skal drøftes grundigt. 
Forslaget afvises. 
 
Ad. 10 Eventuelt 
Der spørges til udsendelse af materiale til generalforsamling, så man har mere tid til at 
orientere sig. Fremover vil materialet blive lagt på hjemmesiden. 
Bente Pedersen takkede Anne Hjortskov  for hendes styring af Generalforsamlingen. 
 
Kl. 14 Anne Hjortskov afsluttede Generalforsamlingen 



 
 

 
Anni Pilgaard fik derefter ordet for at orientere om den nye struktur i DSR og herunder 
seniorernes nye beføjelser.  
Hvordan kan vi være fælles på en ny måde? 
Hvordan kan vi være synlige på en anden måde? 
DSR har brugt det forløbne år på denne proces siden kongressen i 2016 og frem til den 
ekstraordinære kongres i 2017. 
Seniorernes udvidede rettigheder: 

• aktive seniorer får stemmeret på generalforsamling 

• ret til at stille op til kredsbestyrelsen 

• seniorerne kan dog ikke stemme om emner der vedrører løn og ansættelsesforhold. 
 
Kirsten Thygesen orienterer om næste års højskole. 
Temaet bliver Humor og Livsmod OBS! Det bliver i uge 31 d. 29/7 til d. 4/8 og 
sygeplejefaglige dag bliver d. 1/8. 
Vi har fået bevilget penge til foredragsholder Pia Friis Laneth som kommer og fortæller om 
eftermiddagen. 
Programmet udkommer først i oktober, ved henvendelse til Kirsten Thygesen med 
mailadresse kan man få programmet tilsendt. 
 
Dagen sluttede med " Simonfortællinger" ved Jens Peter Madsen og Carl Erik Lundgård 
" Om det at blive gammel" Jens Peter Madsen fortalte meget poetisk og Carl Erik 
Lundgård spiller på harmonika og sang til. 
 
 
 
Formand                                          Dirigent  Sekretær 
 
 
Bente Pedersen                      Anne Hjortskov                  Susanne Eske Christensen 


