
REFERAT fra ordinær generalforsamling 2018 
Dato: 23. oktober 2018 kl. 17.15 

Sted: Aalborg Kongres & Kulturcenter 

 
 

Dansk Sygeplejeråd 

Kreds Nordjylland 

 

 

 

 

Ved indgangen 

Kontrol af medlemskab. 

 

Udleveret materiale  

• Stemmekort ved indgangen 

• Quiz ved indgangen 

• Tale til beretningen (udleveret efter kredsformandens tale) 

 

Fremmødte  

• Stemmeberettigede: 301 

• Ikke stemmeberettigede: 1 

• Gæster og personale  

 

Åbning af generalforsamling 2018 

Velkomst v/kredsformand Jytte Wester. Herefter synges sangene: ’Skipper Clements sang’ og 

’Vis hvad I er værd’. 

 

1. Valg af dirigent 

 

Kredsbestyrelsen foreslår: 

Peter H. S. Kristensen, kredsformand for Socialpædagogerne i Nordjylland. 

 

Beslutning: 

Kredsbestyrelsens forslag vedtages. 

 

Dirigenten erklærer generalforsamling for lovligt indkaldt. Er annonceret rettidigt i 

tidsskriftet ’Sygeplejersken’ rettidigt. 

 

Dirigenten oplyser generalforsamlingsdeltagerne om, at der vil blive fotograferet i løbet 

af aftenen. Ingen tilkendegiver, at de ikke vil fotograferes. 

 

2. Valg af stemmetællere 

 

 Kredsbestyrelsens forslag: 

• Bodil Laustsen, Aalborg Kommune 

• Helle Rægaard Lindemann Eriksen, Aalborg Universitetshospital, Thisted 

• Karen Margrethe Bak Jensen, Hjørring Kommune 

• Rosa Marie Carlsen, socialpsykiatrisk boform Hedebo 

  

 Beslutning: 

 Kredsbestyrelsens forslag vedtages. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3.   Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af forretningsorden 

5. Beretning om kredsens virksomhed 

6. Forelæggelse af kredsens regnskab og rammebudget til orientering 

7. Indkomne forslag, herunder evt. forslag til kongressen 
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8. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse 

9.  Uddeling af ’Nordjyllands Sygeplejerskepris 2018’ 

10.  Eventuelt 

 

 Beslutning: 

 Dagsordenen godkendes. 

 

4. Godkendelse af forretningsorden 

 

Kredsbestyrelsens forslag: 

1. Generalforsamlingen begynder kl. 17.15. Generalforsamlingen begynder uden 

hensyn til antal fremmødte og er ligeledes beslutningsdygtig uden hensyn til antal 

fremmødte 

2. Man begærer ordet ved at række sit stemmekort i vejret således at dirigenten kan 

se nummeret på kortet 

3. De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de har begæret det; der er dog 

mulighed for replik 

4. Der kan under hele generalforsamlingen tales fra talerstol og sal 

5. Forslag og ændringsforslag skal stilles skriftligt og undertegnes med 

forslagsstillerens navn og medlemsnummer 

6. Dirigenten kan stille forslag om diskussionsafslutning med de indtegnede talere; det 

samme gælder generalforsamlingens deltagere 

7. Skønner dirigenten, at der er et flertal for et foreliggende forslag, forespørger 

denne, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres 

forslaget efter 10 sekunder vedtaget uden afstemning 

8. Afstemningen sker ved oprækning af stemmekort. Skriftlig afstemning skal finde 

sted, når 5 medlemmer skriftligt har anmodet herom 

9. Generalforsamlingens beslutninger tages til referat.  

 

Referat fra kredsens generalforsamling lægges på kredsens hjemmeside  

 

Beslutning: 

Kredsbestyrelsens forslag vedtages. 

 

5. Beretning om kredsens virksomhed 

Beretning for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland 2017 - 2018 er sendt ud til alle 

medlemmer i DSR, Kreds Nordjylland i medlemsmagasinet DSR NORD, september 2018. 

 

Tale til beretning v/Jytte Wester, kredsformand.  

 

Beslutning: 

Generalforsamlingen godkender enstemmigt beretningen  

 

6. Forelæggelse af kredsens regnskab og rammebudget til orientering 

Regnskab og rammebudget forelægges. 

 

7. Indkomne forslag 

Kredsen har ingen forslag modtaget. 

 

8. Valg af regnskabskontrollanter, samt suppleanter for disse  

 



REFERAT fra ordinær generalforsamling 2018 
Dato: 23. oktober 2018 kl. 17.15 

Sted: Aalborg Kongres & Kulturcenter 

 
 

Dansk Sygeplejeråd 

Kreds Nordjylland 

 

 

 

 

Kredsbestyrelsens forslag 

Regnskabskontrollanter: 

• Benedicte Engstrup, Rebild Kommune 

• Charlotte Lyng, Frederikshavn Kommune 

 

Suppleanter for regnskabskontrollanter: 

• Anne-Marie Stilling, Socialpsykiatrisk boform Skovvænget 

• Lene Linde Petersen, Aalborg Universitetshospital 

 

Beslutning: 

Kredsbestyrelsens forslag godkendes. 

 

9. Uddeling af Nordjyllands Sygeplejerskepris 

Nordjyllands Sygeplejerskepris uddeles i år til sygeplejerske Lis Kjær Larsen, 

Regionshospital Nordjylland, afd. 109. 

 

10. Eventuelt 

Der udtrækkes 2 vindere på stemmekortene, som hver fik et gavekort til et ophold på 

Hotel Koldingfjord. 

 

Der udtrækkes 2 vindere af den udleverede quiz, som hver fik 2 biografbilletter. 

  

Kredsformand Jytte Wester takker dirigenten for medvirken i den nordjyske 

generalforsamling. 

 

Alle deltagere modtager et DSR-net, 2 vandflasker og 1 refleks ved udgangen. 

 

 

Generalforsamlingen slutter kl. 22.00. 

 

 

Dato: 23. oktober 2018 

 

 

___________________________  

Lilli Lykkegaard, referent 

 

 

Dato:     Dato: 

 

 

___________________________  ___________________________  

Peter H. S. Kristensen   Jytte Wester 

Dirigent     Kredsformand 

 


