
Referat af Generalforsamlingen i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker  
Mandag d. 8. maj 2006 på Munkebjerg Hotel, Vejle. 
 
Dagsorden: 

1. Velkommen, præsentation af bestyrelsen 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af stemmetællere og referent 
4. Godkendelse af dagsorden 
5. Godkendelse af forretningsorden 
6. Beretning fra bestyrelsen 
7. Fremlæggelse af godkendt og revideret regnskab 
8. Indkomne forslag 
9. Fremlæggelse af kontingentforslag samt rammebudget 
10. Fremtidige aktiviteter: Cafémodel til inspiration (varighed 30 – 45 min.) 
11. Præsentation af den ny bestyrelse 
12. Valg af revisor 
13. Eventuelt 

 
Ad. 1. Velkommen, præsentation af bestyrelsen 
Susanne Hede byder velkommen 
 
Ad. 2. Valg af dirigent 
Grethe Wolf vælges til dirigent og konstaterer at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 
 
Ad. 3. Valg af stemmetællere og referent 
Stemmetællere: Charlotte Carsten, Lis Trangeled og Karin Haugaard. Referent: Susanne Riber 
 
Ad. 4. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes 
 
Ad 5. Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsorden godkendes 
 
Ad. 6. Beretning fra bestyrelsen 
Susanne Hede nævner i den mundtlige beretning, at bestyrelsen har fire store arbejdsopgaver: 
”Sundhedsplejersken”, hjemmesiden, Landskonferencen og ”Far, mor & børn”. 
Bestyrelsen har mange samarbejdspartnere, bl.a.: de ledende sundhedsplejersker, DSR, børn og  
unge-lægerne, offentlige og private firmaer og JCVU.  
Bestyrelsen har repræsentanter i bl.a.: Videncenter for Amning, Sex & samfund, Det 
Kriminalpræventive Råd og i netværk for voldsramte kvinder.  
Bestyrelsen deltager i arbejdsgrupper, følgegrupper, konferencer, afgiver høringssvar, er 
oplægsholder på temadage og har hyppig kontakt til pressen. 
Bestyrelsen samarbejder med bl.a. Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, Fødevarestyrelsen, 
Kommunernes Landsforening, Center for Sundhed og forebyggelse, Center for Selvmordsforskning 
og Børnerådet, 
Endelig har bestyrelsen også kontakt til Kræftens bekæmpelse, Børns vilkår, Adoption & samfund 
og Fagligt selskab for Børnesundhed. (beretningen kan ses på www.sundhedsplejersken.info). 
 
Beretningen godkendes. 



 
Beretningen blev efterfulgt af en debat, om hvem skal overtage amtssundhedsplejerskens funktion i 
de nye regioner.  
Det blev oplyst, at Kommunernes Landsforening i nær fremtid indkalder til møder vedrørende 
sundhedsarbejdet i de nye kommuner og regioner, og at de ledende sundhedsplejersker, 
amtssundhedsplejerskerne og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker deltager i dette arbejde. F.eks. 
skal det afgøres, hvilke opgaver amtssundhedsplejersken skal have i de nye regioner. 
Der var en drøftelse af, hvor sundhedsplejerskerne placeres i de nye kommuners organisation. 
Bestyrelsen opfordrer os alle til selv at tage initiativer vedrørende vores placering i de nye 
kommuner og i regionerne. Der er ingen, der gør arbejdet for os. 
 
Ad. 7. Fremlæggelse af godkendt og revideret regnskab 
Inger Lise Rasmussen fremlægges regnskabet for 2005, som godkendes. 
 
Ad. 8. Indkomne forslag 
Bestyrelsens forslag: ændring af foreningens navn i vedtægterne til: Fagligt Selskab for 
Sundhedsplejersker. Godkendt. 
 
Ad. 9. Fremlæggelse af kontingentforslag samt rammebudget 
Rammebudget for 2007 fremlægges og godkendes. Kontingent er fortsat 250 kr./år.  
 
Ad. 10. Fremtidige aktiviteter: Cafémodel til inspiration  
Hvor mange kilo må vi slæbe på? - Er det rimeligt vi medbringer pc, printer, vægt, pjecer og papirer 
osv., når vi tager på hjemmebesøg?  Diskussion i forsamlingen. 
 
Ad 11. Præsentation af den ny bestyrelse  
Den nye bestyrelse: Susanne Hede, Anne Marie Lundhus, Lone Glargaard, Inger Lise Rasmussen, 
Anette Sørensen, Kirsten Svensson. De tre nye bestyrelsesmedlemmer er: Linda Rolsted, Christina 
Louise Lindhardt og Lisbet Nissen 
Jette Skov-Madsen har ikke ønsket at genopstille. 
 
Ad. 12. Valg af revisor 
Sonja T. Jensen genvælges. 
 
Ad 13. Eventuelt: intet 
 
Generalforsamlingen afsluttes kl. 21. 30 
Tilstede: 104 deltagere.  
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