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Referat fra 

 

GENERALFORSAMLING I KLUB FOR SYGEPLEJERSKER PÅ BORNHOLM  

 

AFHOLDT 1.10.2020 

 

 

Bestyrelsesmedlem og kasserer Karen-Margrethe startede med at byde velkommen til årets 

generalforsamling, som efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger blev afviklet i rammer med 

hensyntagen til afstand og hygiejne. 

Den traditionelle fællessang var erstattet af en afspilning af Oh Lands ”I miss one week ago” – smuk, 

melankolsk sang som kan anbefales. 

Efter spisning startede afviklingen af selve generalforsamlingen: 

1: Valg af referent, dirigent og 2 stemmetællere: 

 Bestyrelsen indstillede og følgende blev valgt af de fremmødte: 

 referent – Charlotte Larsen 

 dirigent – Lisbeth Lærke 

 2 stemmetællere: Elisabeth Wichmann og Karina Randrup 

Herefter overtog dirigenten afviklingen ved at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, da 

den er blevet annonceret i tidsskriftet ’Sygeplejersken’ i juni 2020. 

2: Godkendelse af dagsorden 
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 godkendt. 

3: Godkendelse af forretningsorden: 

Forretningsordenen, som også blev udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev 

godkendt.  

 

4: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning: 

Beretningen blev fremført af bestyrelsesmedlem Jette Tvede Christiansen, og blev taget til efterretning af 

generalforsamlingen. 

 

5: Fremlæggelse af regnskab:  

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Karen-Margrethe, og blev taget til efterretning af 

generalforsamlingen, som fandt det bekymrende og skuffende, at DSR, kreds H, endnu ikke har overført de 

årlige midler på kr. 15.000 til klubben. 

6: Indkomne forslag: 

Bestyrelsen har modtaget et indkommet forslag, som blev oplæst af dirigenten: 

Forslagsstillere Anne Skov og Jette Pelle: 

Ved Generalforsamling i Klub for Sygeplejersker på Bornholm 2020. 

Der stilles forslag om at klubben opløses. 

 

… ” §2 fra Vedtægter for Klub for Sygeplejersker på Bornholm: 

Formål 

- at samle medlemmerne med henblik på styrkelse af sygeplejerskernes identitet og kollegiale 

sammenholm 

- at styrke sygeplejerskernes professionelle interesser på arbejdspladserne 

- at være et supplerende forum for medlemmernes kontakt til medlem/medlemmer formandskabet i 

DSR, kreds Hovedstaden med arbejdsområde, Bornholm samt bestyrelsesmedlemmer i 

Kredsbestyrelsen valgt i Bornholm valgkreds 

- at være et supplerende forum for medlemmernes kontakt til tillidsrepræsentanterne i deres 

varetagelse af medlemmernes interesse på arbejdspladsen 

- at hente inspiration til synliggørelse af sygeplejen i de enkelte lokalområder 

- at styrke det sociale samvær, bl.a. via kulturelle aktiviteter ” 
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Begrundelsen er. 

- Det begrænsede antal af erhvervsaktive sygeplejerskers deltagelse i diverse arrangementer gennem 

flere år 

- En meget begrænset deltagelse fra medlemmer af formandskabet i DSR, kreds Hovedstaden med 

arbejdsområde på Bornholm, samt bestyrelsesmedlemmer i Kredsbestyrelsen valgt i Bornholms 

valgkreds gennem flere år 

- Den meget begrænsede deltagelse og dermed kontakt til tillidsrepræsentanterne gennem flere år 

 

Dato 1. okt.2020  

 

Underskrevet Anne Skov og Jette Pelle 

Bestyrelsen fremførte herefter de tiltag, som er blevet forsøgt gentagne gange gennem flere år, fx:  

 Gentagne invitationer til de politisk valgte medlemmer af såvel formandskabet samt 

kredsbestyrelsen i DSR, kreds H, uden positiv respons. 

 Gentagne forsøg i samarbejde med BHSund at arrangere arrangementer for dimittenderne med 

henblik på fremlæggelse af deres bachelorprojektet – dette er lykkedes én gang i løbet af de 

seneste 4 hold dimittender.  

 Faglige arrangementer med højest 30 deltagere, hvoraf de 8 er klubbestyrelsesmedlemmer og –

suppleanter.  

 Sociale arrangementer: familiearrangementer, hvor primært klubbestyrelsesmedlemmer og –

suppleanter har deltaget med deres respektive familier; klubcaféer med meget få erhvervsaktive 

repræsentanter; kreative arrangementer med meget sparsom deltagelse. 

Dertil kommer, at bestyrelsen for Klub for Sygeplejersker på Bornholm i stigende grad oplever en 

manglende anerkendelse, respekt og forståelse fra DSR, kreds Hovedstaden: Der er de senest år blevet 

sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt bestyrelsen har arbejdet og opgaveløst i henhold til 

formålsparagrafferne, og ligeledes er der de seneste 2 år oplevet en langmodighed/langsommelighed i 

forhold til kreds Hovedstadens udbetaling af de aftalte midler, fx har vi i indeværende år endnu ikke 

modtaget åres økonomiske støtte fra DSR, kreds H.  

 

Efter en grundig drøftelse af forslaget samt en gennemgang af klubbens vedtægtsparagraf omhandlende 

opløsning gik forslaget til afstemning: af 21 mulige stemmer stemte 16 ja til at klubben skal opløses, 5 

stemte imod. 

Generalforsamlingen har således stemt for, at klubben opløses, og det bliver op til den kommende 

bestyrelse af tilsikre, at der mellem 4 og 6 uger fra dato indkaldes til og afvikles en ekstraordinær 

generalforsamling omhandlende 
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 Baggrund for ekstraordinær generalforsamling 

 Afstemning om forslag 

 Anvendelse af klubbens midler, såfremt forslaget om opløsning af klubben besluttes 

 

7: Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsens forslag om at fastholde de nuværende kr. 100/kalender år blev vedtaget.  

 

8: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: 

8 a – valg af ordinære medlemmer til bestyrelsen: 

Efter kampvalg blev følgende valgt som ordinære medlemmer af bestyrelsen: 

 Jette Tvede Christiansen 

 Karen-Margrethe 

 Anette Lund 

 Charlotte (tidl. Suppleant) 

8 b – valg af suppleanter: 

 Karina Randrup 

 Mai-Britt Ericsson Pellegrini 

 

9: Eventuelt: 

Der blev gjort opmærksom på, at tidligere kredsformand DSR, kreds H, Vibeke Westh har fået ansættelse 

som konsulent i direktionen på Bornholms Hospital 

Ligeledes blev der gjort opmærksom på, at Grete Christensen er blevet genvalgt som formand for DSR uden 

valghandling. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god energi i lokalet. Fungerende kasserer Karen-

Margrethe takkede Ingrid, Lis og Jette Pelle for deres indsats og store arbejde i bestyrelsen. Ligeledes blev 

dirigenten takket for en god styring på generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen blev lukket med en quiz udarbejdet af Jette Pelle - tak 

  

 


