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   Udarbejdet af: Anni Nørregaard 
    
Dato: 01. juli 2020    
 
 
 
Referat 
 
Møde: Generalforsamling 
 
 Selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning  
 
Tidspunkt: Mandag den 29. juni 2020 kl. 16.00 
 
Sted: Vandrehjemmet, Vindeboder 7 4000 Roskilde. 
 
Deltagere: 3 medlemmer med virtuelt 
 bestyrelsen 
 2 medlemmer fysisk til stede  
 
  
Annesofie Lunde Jensen (formand) bød velkommen til denne lidt anderledes generalforsamling, som 
var en kombination af fysisk tilstedeværelse og virtuel deltagelse.  
 
 

1. Valg af dirigent 

Laila Twisttmann Bay vælges som dirigent. 

2. Valg af referent 

Anni Nørregaard vælges som referent. 

3. Valg af stemmetællere 

Carrinna Aviaja Hansen og Kim Jørgensen vælges som stemmetællere. 

4. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes.  

5. Godkendelse af forretningsordningen 

Der er ingen kommentarer til forretningsordningen, som kan ses på selskabets hjemmeside. Den-
ne godkendes 

6. Formandens beretning v/ Annesofie Lunde Jensen (formand) 

Årsberetningen for 2020 blev den 30. juni 2020 sendt til alle medlemmer vedhæftet et nyhedsbrev. 
Samtidig kan den ses på selskabets hjemmeside. 

Selskabet har 316 medlemmer, som er en stigning på 13 siden sidste år.  
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Selskabet har i 2019 tilstræbt et højt informationsniveau til medlemmerne bl.a. ved hjælp af sel-
skabets hjemmeside, nyhedsmails, LinkedIn og Facebook, været synlig ved deltagelse i fagdage 
samt samarbejdet med DASYS og de andre faglige selskaber, gruppen for akademiske sygeple-
jersker og DSR.  

Medlemsbladet Forstyrrelsen blev udgivet tre gange i 2019 heraf et temanummer om etik. Redak-
tionsgruppen får i 2020 to nye medlemmer Gitte Bunkenborg og Birgitte Lerbæk og Anni Nørre-
gaard træder ud af gruppen. 

Der blev i alt uddelt 7 legater af 2500 kr. til medlemmer, som deltog i internationale konferencer 
uden for Danmark. Faglige oplevelser fra konferencerne har været beskrevet i Forstyrrelsen. 

Landskonferencen, med titlen ”Kreativ Kommunikation”, havde 150 deltagere og blev afholdt i År-
hus. Som noget nyt var det muligt at tilmelde sig en eller to dage.  

7) Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budgetforslag v/ Tina Nielsen 
(kasser) 

Regnskab for 2019 og budgetforslag for 2020 gennemgås. 

Regnskabet godkendes uden kommentarer. I forhold til budgettet oplyser et medlem, at DSR´s 
konference flyttes til 2021, hvorfor udgifterne til denne kan flyttes til 2021. Budgettet godkendes. 

8) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 313 både i 2021 og 2022. Når kontingentets stør-
relse for 2022 er kendt allerede fra årsskiftet, er det nemmere at udarbejde et budget.  

Der er ingen ændringsforslag til dette, hvorfor det vedtages. 

9) Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag 

10) Valg til bestyrelsen 

Valg til bestyrelsen foregik denne gang ved at udsende stemmesedler til alle medlemmer en uge 
før generalforsamlingen med mulighed for at stemme online. Der var 88, som stemte, hvilket sva-
rer til 28 % af det faglige selskabs medlemmer.   

På valg var: 

Annesofie Lunde Jensen, som modtog genvalg 

Lotte Evron, som modtog genvalg 

Anni Nørregaard, som ikke ønskede genvalg 
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Kim Jørgensen, som ny kandidat til bestyrelsen 

Gitte Susanne Rasmussen, som ny kandidat til bestyrelsen 

Carrinna Aviaja Hansen, som ny kandidat til bestyrelsen 

Tina Riekehr Bjerre, som ny kandidat til bestyrelsen 

 

Annesofie Lunde Jensen og Lotte Evron blev genvalgt og Kim Jørgensen blev nyt medlem i besty-
relsen. Gitte Susanne Rasmussen, Carrinna Aviaja Hansen og Tina Riekehr Bjerre blev supplean-
ter.  

11) Valg af revisorer 

DSR vil også fremover være revisorer 

12) Eventuelt 

Der var ingen punkter under evt.  

13) Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til formanden 

Formanden takker for en god generalforsamling, hvor det var spændende at prøve en anderledes 
form med virtuel deltagelse og for de mange, som har ønsket at indgå i bestyrelsen.  


