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Referat fra generalforsamling i Mariagerfjord 

Sygeplejerskeklub d. 17/6-2020 

Afholdt i Dagscenter på Solgaven, Hobro. 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

Dagny vælges og kan konkludere at der er indkald rettidigt til mødet. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt og Sarah skriver referat. 

 

3. Formandens beretning 

Se til slut i referatet. 

Alle giver positive tilkendegivelser i forhold til årets program. Bestyrelsen har lavet et 

flot stykke arbejde. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Karen fremlægger regnskabet som er godkendt af revisor Malene. 

Vedlagt med referatet. 

Der har været forespørgsel om det var muligt at betale kontingent via Mobile Pay. 

Bestyrelsen har undersøgt sagen. Det koster 500 kr. at oprette en firmakonto. 

Derudover koster det et beløb pr. transaktion. Bestyrelsen har derfor valgt at fastholde 

nuværende løsning med kontingentindbetaling pr. bankoverførsel. 

Det er vigtigt at der ved betaling angøres navn og medlemsnummer i DSR, da det ellers 

er meget vanskeligt for kasseren at finde ud af, hvem der har betalt.  

Kasseren har også en bøn om at man ved indbetalinger til arrangementer skriver navn 

eller medlemsnummer samt arrangementets navn, så det er lettere at overskue, hvor 

indbetalingerne kommer fra. Revisor er enig. 

 

5. Forslag til budget 
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Bestyrelsen har arbejdet ud fra at arrangementerne helst skal løbe rundt i sig selv, men 

at man som medlem får en billigere pris end ikke medlemmer. 

 

6. Forslag til kontingent 

Kontingentet er uændret – 200 kr. årligt. 

Der sendes umiddelbart efter generalforsamlingen en mail, hvori kontonummer osv. Er 

anført. Prik din kollega på skulderen, da der er plads til flere medlemmer. Klubben er for 

alle sygeplejersker, der arbejder i Mariagerfjord Kommune. 

 

7. Indkomne forslag 

Ingen 

 

8. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter 

Karen, Susanne og Jane er på valg. De genopstiller alle og genvælges. 

Inge og Hanne fortsætter på deres andet år (af to i en valgperiode) 

Som suppleanter vælges Ann-Erikke (ind absentia) som 1. suppleant og Dagny som 2. 

suppleant.  

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Malene genvælges og Gitte træder ind som suppleant. 

 

10. Eventuelt 

Ingen 

 

 

Forslag til kommende arrangementer: 

- Orkidé-tur ved Katbjerg Odde eller Hærup Sø 

- Besøge sygeplejemuseet i Kolding 

- Oplæg ved præst fra det palliative team. 

- Den modne alder 
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- Anatomisk institut 

- Zoo om aftenen 

- Museum ved Sødisbakke 

- Vinsmagning 

- Cold Hand Winery ved Hammershøj 

- Guided tur på Hobro Sygehus 

- Marte Meo – anerkendende tilgang 

- Mindfullness i Rold Skov 

- Tankefeltet ved Jette Mortensen 

- Hvor kan vi hente hjælp, hvis vi bliver syge. 

- Foredrag ved Dorte Birkmose ”Når gode mennesker handler ondt” 

Obs. på arrangementer i pjecen ”Fjorden rundt”, Hjerteforeningen samt Kræftens 

Bekæmpelse. 

 

Beretning 

I aften blev det så endelig generalforsamling- lidt forsinket 

Velkommen til nye medlemmer, dejligt at få nyt ”blod” ind i klubben og tak til jer, som stadig 

hænger ved. 

 COVID-19 og for få tilmeldte gav 3 aflysninger:  

1) Foredrag med tidl overlæge Grete Harbo, som ville komme og fortælle om skiftet fra stress til 

overskud. Desværre var der for få tilmeldte til at hun ville køre den lange tur. 

2) Besøg på Hospice vangen i Nørresundby den 16/3; aflyst pga. corona 

3) Gåtur i juni (for få tilmeldte) 

 Aktiviteter siden sidste generalforsamling: 

• 2/9 2019: Arrangement i DSR vedr. de nye ferieregler 

• 28/10 2019: Gåtur og hygge. Gå tur med start fra tennisbanerne i Hobro for medlemmer. 
Efterfølgende spisning Hos Susanne. En våd og kold omgang for dem som gik turen☺ så 
godt at komme i læ hos Susanne 

• 19/11 2019: Foredrag med Jess Dige – Skyggebørn i Arden kulturhus.  
Med spisning og et fantastisk ind spirende foredrag om Jes Diges arbejde med børn/unge i 
sorg/krise  

• 6/2 2020: Nytårskur med læge Peter Qvortrup Geisling:  
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Et velbesøgt arrangement, som blev holdt på gymnasiet, Peter gav et oplæg om hvad sundhed er, 

hvilke risikofaktorer livet indebærer: 

“Danskerne går så meget op i deres kropslige helbred, at det er ved at tage overhånd. Dybest set 

vil jeg sige, at hvis man kan lade være med at ryge, holde lidt igen med alkohol, dyrke en anelse 

motion, og spise lidt mindre fedt, så er resten jo stort set hysteri. Resten af tiden kan man så bruge 

på at leve livet og samtidig passe på sit mentale helbred.”  

FIND IND TIL DRØMMEN  

Peter Geisling foreslår, at man begynder en lørdag formiddag. Her sætter man sig ned med noget 

stille musik på anlægget, og så mærker man efter: Hvordan har jeg det egentlig? Er jeg kaptajn på 

min egen skude? 

“Sover du fx godt nok om natten? Søvnløshed er et af de almindeligste symptomer på langvarig 

stress. Rigtig mange mennesker har svært ved at give slip på hverdagens bekymringer og vågner 

kl. halv fire om natten med tanker, der myldrer rundt i hovedet”. 

“Hvis du kan genkende tegn på stress hos dig selv, er du nødt til at give dit liv et serviceeftersyn. 

Økonomien får det, bilen får det, og du er altså nødt til at tage dig selv endnu mere alvorligt. Hvis 

du har et problem, må du fokusere på, hvordan du kan få hjælp til det. Nogle kan selv livet dreje 

rundt, men andre har brug for modspil, fx fra en psykolog.” 

Han viste et skema med hvad de mest Livsforkortende er, økonomi i forhold til effekt -desværre var 

mit foto af skemaet for dårligt til at jeg kunne læse det men   Rygning, forhøjet BT og stress 

toppede- de 600 gram grøntsager/frugt forlænger kun livet få mdr! 

Vi blev også beriget med diverse journal brokker 

Og så var planen at vi skulle komme med en dato for orkideturen her i juni- men den bliver vi nødt 

til at forsøge at få gennemført til næste år 

Hanne 

 

 


