
 

Generalforsamling 16. november 2021 

Virtuelt via Times 

Kl. 13.15-14.15 

 

 Referat 
  
1. Lili Vallebo blev valgt til dirigent og Lilly takker for valget.  

2. Malene Haugaard Hansen blev valgt til referent, samt evt. stemmetæller hvis behov. 

3. Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.  

4. Forretningsordenen til generalforsamling er godkendt uden bemærkninger. 

5. Det faglige selskabs formand, Ida E. Højskov beretter om et aktivt selskab trods forsat udfordringer med 

COVID. Der har været både ind, - og udmeldelser i det forgangne år. En del udmeldelser skyldes bl.a. 

pension, andet arbejdet, samt at nogle sygeplejersker helt vælger at melde sig ud af DSR. Selskabets 

medlemmer er på nuværende tidspunkt407. 

Et essentielt element af det faglige selskab er SIG grupperne. De har på trods af COVID generelt formået at 

arbejde godt i det forgangne år. 

I bestyrelsen udtræder Mette Wagner og bestyrelsen takker for de mange års arbejde, ikke mindst med 

Cirkulation. Da der ikke var nogle opstillere til bestyrelsen, bevirker dette, at der nu er 7 

bestyrelsesmedlemmer. 

I det forgangne år har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder hvoraf 1 har været fremmøde og 3 har været 

virtuelle. Der ud over har der været afholdt et enkelt internatmøde hvor der blev arbejdet på den 

fremadrettede strategi for selskabet. 

Formandens beretning kan læses i fuld længde på det FSK&T´s hjemmeside under punktet ”Om os”.  

6. Regnskab 2019-2020 er godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen. Regnskabet er indsendt til DSR.  



7. Revideret regnskab 2020-2021 blev fremlagt af kassér Søsserr Grimshaw-Aagaard. Der er et overskud i 

dette regnskabsår på omkring 32.000 kr. Dette skyldes bl.a. begrænsningen i aktiviteter og aflysning af 

sidste års Landskursus.  

8. Der kunne ikke fremlægges noget budget for 2022 da DSR ikke har haft mulighed for at hjælpe med 

dette. Så snart budgettet kan ligger klar kan dette præsenteres for selskabets medlemmer. Det kan dog 

siges, at der forventes et underskud grundt aflysningen af dette års Landskursus. Der var 25 betalende 

medlemmer tilmeldt hvilket desværre ikke var tilstrækkelig tilslutning. 

Det forventes ikke at der skal justeres i på kontingentet og der ligges således op til at fastholde 

kontingentet på 350 kr.   

 9. Ingen indkomne forslag  

10. Eventuelt. 
Bestyrelsen bliver takket for deres arbejde og medlemmerne håber meget, at det bliver muligt at afholde 

Landskursus næste år.  

 

Der spørges ind til de indlæg, der skulle have været præsenteret på Landet Rundt. Bestyrelsen informere 

om, at det er besluttet at invitere de der skulle have holdt oplæg, til at skrive et kort indlæg til Cirkulation i 

stedet. Bestyrelsen forventer, at Cirkulation udkommer lige inden jul.  

 

Der spørges ind til muligheden for om ”ikke medlemmer af DSR” mod forhøjet kontingent ville kunne opnå 

medlemskab af det faglige selskab. Dette er desværre ikke noget, der på nuværende tidspunkt er en 

mulighed.   

 

 

 


