
 

 
Referat 

FS K&T generalforsamling  
 

Tirsdag d. 12. november 2019  
Comwell Hotel, Middelfart  

 

1. Valg af dirigent 
       Lene Biel, Rigshospitalet 
 
2. Valg af referent og stemmetællere     
Inge Schjødt (referent), FS K&T’s bestyrelse 
Lili Vallebo, Rigshospitalet & Jane Færch, Rigshospitalet (stemmetæller) 
 
3. Godkendelse af dagsorden √ 
 
4. Godkendelse af forretningsorden til generalforsamling √ 
 
5. Formandens beretning og udvalg v. Ida E. Højskov 
Medlemmer opfordres til at læse formandens skriftlige beretning, der ligger på FS K&T’s hjemmeside.  
Formand, Ida E. Højskov trak elementer ud af beretningen til præsentation på generalforsamlingen.  
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
6. Godkendelse af regnskab 2017-2018 v. Tina Lybæk Bundgård Andersen 
Budgetteret med overskud på ca. 25.000 kr. men det endte med et overskud på ca. 42.000 kr.  
 
Regnskab 2017-2018 godkendt på generalforsamlingen. 
 
7. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018-2019 v. Tina Lybæk Bundgård Andersen 
Budgetteret med underskud på ca. 70.000 kr. på grund af køb af FS K&T. Det foreløbige underskud ender 
noget lavere end estimeret på   44.000 kr.  
Det revideret (foreløbige) regnskab godkendt på generalforsamlingen. 
 
8. Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget 2020 v. Tina Lybæk Bundgård Andersen 
Rammebudget fremlagt - budgetteret med underskud på 17.252 kr. Der er afsat 10.000 kr til oprettes af ny 
SIG-gruppe, hvis dette ikke sker – og landskurset giver et lille overskud (budgetteres til at gå i 0), så vil dette 
underskud hurtigt udligne sig.  
 
Budget 2020 godkendt på generalforsamlingen. 
 
9. Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag 
 
10. Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt 
 
 



 
 
11. Orientering af det nye refusionssystem v. Tina Lybæk Bundgård Andersen 
 
Ny rejse- og refusionsafregning (www.zExpense.dk) skal bruges fra dags dato af medlemmer i SIG-
grupperne og bestyrelsen til refusion af alle udlæg. Indtil videre skal udlæg relateret til stipendier afregnes 
på den gamle måder. 
 
Systemet præsenteret på generalforsamlingen. Det forlyder fra andre selskaber, at systemet er intuitivt at 
bruge, det gør afregning nemmere og hurtigere for både medlemmer og FS K&T’s kasserer. Vejledning er 
sendt ud til formænd og kasserer i SIG-grupperne.  
 
12. Præsentation af emne(r) til diskussion 
 
FS K&T´s app – bruges den, forslag til ændringer og andre input? v. bestyrelsen 
 
Kommentarer fra salen: Nem at gå til, overskuelig, nemmere at gå den vej ind end ind via hjemmeside. App 
bruges i ny og næ - og mere end hjemmeside.  
 
Et argument for app’en var at fange de unge sygeplejerskers interesser, hvilket der ikke er mange erfaringer 
i forhold til. Men app’en skal også have tid - løbes i gang 
 
Husk at opdatering af materiale fra f.eks. SIG-grupper skal tilgå både ansvarlig for hjemmeside og app.  
 
Bestyrelsen anbefales at orientere om app via Sygeplejersken.  
 
 
 

http://www.zexpense.dk/

