
Bestyrelsesmøde 29. Januar 2016 I Roskilde 

 

Tilstede: 

Claus Hansen, Lene Berring, Poul Erik Ravnsmed, Inge Gustavsen samt Bodil Winter (referent). 

 

1) Formanden, Lene Bering indleder. Dagsordnen er godkendt. 

 

2) Bestyrelsen konstitueres og vi aftaler at bestyrelses posterne genforhandles om et år. Dvs januar 

2017 idet både næst formand og kasserer posten er i udbud. 

 

Formand : Lene Bering 

Næstformand, samt medlemsliste : Inge Gustavsen 

Kasser : Poul Erik Ravnsmed 

Sekretær:  Bodil Bech Winther. 

 

Claus, Poul Erik og Lene vil fortrinsvis varetage ad hoc opgaver, og møde deltagelse i København. 

 

3)  

Der er travlhed generelt blandt bestyrelses medlemmerne, så det vil være vigtigt i det kommende år,  at 

afstemme forventningerne efter faktisk formåen. 

 

   a) Vi gennemgår listen med opgaver og justerer enkelte steder. Formanden har gemt listen 

elektronisk. Denne finds også på hjemmesiden og I dropboks. 

   b)Det er en udfordring at rekruttere yngre sygeplejersker til bestyrelses arbejde og på baggrund af en 

undersøgelse DSR har lavet, aftaler vi at have fokus på, at inddrage sygeplejersker, når vi har lokale 

opgaver ad hoc. Feks. Praktiske opgaver i forbindelse med temadage og konferencer. 

   c) Hjemmesiden ser umiddelbart ud til at blive god og let tilgængelig. Der er link til vores Face book 

side. 

    d) Der er stramme regler for at modtage legater og lign fra medicinal firmaer. Bestyrelsen må være 

obs. Når vi modtager tilbud i forbindelse med konferencer. 



 

4)  

     a) Kvartals regnskabet ser ud til, at 2015 har givet et mindre overskud på ca. 50.000kr. Vi afventer 

års regnskabet idet der måske er en ekstra udgift på bladet. 

Der er kontakt til DSR regnskab,  idet der er bogført relativt store udgifter med relation til bestyrelsen 

fra konferencen på Kolding Fjord. 

Et større beløb med titlen fortæring bestyrelsen dækker over konference pakken til alle i bestyrelsen, vi 

får oplyst at det er indentisk med den udgift der var for alle øvrige deltagere. Derudover et beløb på 

transport udgifter og overnatning i forbindelse ned bestyrelses møde dagen før. 

     b) Budget er lagt, et evt. Overskud henlægges til jubilæum i 2017. 

Der kommer konkret regnskab fra Blad redaktionen. Inge kontakter Hanne for at sikre  

den del. 

 

5) Der er opslag i bladet om supplerings valg til bestyrelsen. Kvalificeret ansøgning skal være 

formanden i hænde senest 15.3.16.  

Der er 2 ledige pladser i bestyrelsen og op til 2 suppleant poster. Lene kontakter den øvrige bestyrelse 

når resultatet foreligger, hvorefter nødvendige beslutninger træffes. 

 

6) Der er opslag om årets psykiatriske sygeplejerske i bladet. Fristen er 1.4 og bestyrelsen vil reklamere 

for det lokalt. Claus sætter opslaget på Face book. 

Poul Erik sørger for check på 10.000kr til vinderen samt diplom incl ramme. Lene kontakter Kitte og 

finder ud af om der findes en skabelon fra tidligere år. 

Lene vil kontakte det lokale bruger råd samt DSR med henblik på, at finde en til at deltage i 

udvælgelsens panelet samt overrække diplom. 

 

7) Vi drøfter og planlægger temadag 9.6.16, se særskilt notat med program udkast. 

Inge sørger for at igangsætte processen af opslag om temadagen og udsendelse af program. 

Programmet skal være med i næste blad og lægges på Face book samt sendes til bestyrelsen, der 

udsender lokalt. Poul Erik sender til øvrige ledere i B og U. 

Lene kontakter sygeplejerske i region Midt. 



 

8) Det går godt i den nye redaktion, der nu er øget til 5 medlemmer. Der opleves at der er styr på 

processen og bladet er udkommet og i et smukt og lækkert Lay out. 

Medlemslister er revideret og alle rettelser skal gennem Inge. 

 

Lederen til de 3 blade planlagt til i år skrives på skift af bestyrelsens medlemmer. 

 

1. Blad april.  Claus og Inge 

2. Blad.          Lene 

3. Blad.          Poul Erik og Bodil 

 

9) Der er planlagt nordisk kongres 14-16.9.16 i Malmø, vi afventer stadig program. 

 

10) Horatio konference i København i 2019. Der er taget kontakt til DSR som er interesserede i, at 

være med til planlægning og sponsorat. Foreløbig dato er 9-12.5.19. 

I 17 bliver det 11-15.5 på Malta og i 18  bliver konferencen på Færøerne. 

 

11) Vi har 100 års jubilæum i 2017. Forslag til dato kunne være begyndelsen af juni som vanligt. Dvs. 

6.-7. 6. Aarhus er foreslået, men i bestyrelsen er der også interesse i at fortsætte samarbejdet med 

Kolding Fjord. 

 

12) Vi skal have en legat vejledning. Lene laver udkast. 

 

13)  

Næste møde er den 6.4  kl 12.30-16.30 hos Claus med deltagelse af Bodil og Inge på video konference. 

Claus sender opkalds nummer til Lene som udsender dette sammen med dagsorden til mødet. 

 

Udkast til dagsorden: 

 

1) Planlægning af temadag 9.6 



2) Planlægning af generalforsamling. 

3) Formandens årsberetning. 

4) Deltagelse af bestyrelsen til afslutninger på special uddannelsen. 

5) Opsamling af valg til bestyrelsen, evt. Velkommen til nye. 

6) Dagsorden til møde med redaktionen. 

 

Evt.  

Claus undersøger mulighder for overnatning til bestyrelsen og redaktionen i forbindelse med temadag i 

Slagelse den 9.6. 

 

For referat Bodil Bech Winther. 

 


