
Generalforsamling 17. august 2020 kl. 16.30 – 18.00.  

Dagsorden til generalforsamling  

• Velkommen, præsentation af bestyrelsen  

• Valg af dirigent  

• Valg af stemmetællere og referent       

• Valg af revisor  

• Godkendelse af dagsordenen  

• Beretning fra bestyrelsen  

• Spørgsmål til beretningen  

• På valg: Kirsten Birk, Jeanne Vetterstein, Susanne Rank Lücke, Anja Kreutzmann og Christina Lindhardt.  

• Ønsker genvalg: Kirsten Birk, Jeanne Vetterstein, Susanne Rank Lücke, Anja Kreutzmann og Christina         

Lindhardt.  

• Valg  

• Fremlæggelse af godkendt og revideret regnskab 2019  

• Fremlæggelse af forslag vedr. kontingent og rammebudget 2021  

• Forslag til vedtægtsændring:  

§9 stk 1 Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Der kan højst være 7 suppleanter, 

antallet af suppleanter kan ikke overstige antallet af bestyrelsesmedlemmer.  

Ændres til: Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Der kan højst være 3 suppleanter.  

• Indkomne forslag  

• Evt. 

Referat fra generalforsamlingen 

• Velkommen, præsentation af bestyrelsen 

Bestyrelsen præsenterer sig.  

• Valg af dirigent  

Jens Yde Blom blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt af forsamlingen. 

Er generalforsamlingen lovlig indkaldt? – dette konstateres af dirigenten. 

• Valg af stemmetællere og referent  

Stemmetællere: Majken Juhl Eriknauer og Janne Golczyk. Begge Skanderborg Kommune 

  



• Valg af revisor 

Revisor: Helle Jensen  

• Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt.  

• Beretning fra bestyrelsen  

Beretningen er udsendt på forhånd – følgende er et kort resumè af årets højdepunkter.  

Mange kommuner har været optaget af tilsynene vedr. patientsikkerhed. Her har bestyrelsen været med i 

at afklare tilsynets indhold mv., og det har bestyrelsen været glade for.  

COVID-19 har betydet, at bestyrelsen har været involveret i processen omkring retningslinjer og tiltag i 

kølvandet på epidemien. Der arbejdes ikke ens fra kommune til kommune – formanden understreger, at 

sundhedsplejerskerne i hele den proces har været virkelig seje til at omstille sig og få løst de ting, der er 

kommet til os. Også på det administrative plan med mødevirksomhed digitalt osv. 

Efteruddannelse mht. barnets første 1.000 dage og de opgaver, der har ligget der, det har været et 

interessant og spændende arbejde at være med i. Og de to diplommoduler, der er kommet ud af det, er vi 

virkelig meget stolte af. Det give blod på tanden til, hvad vi også kan gøre med hensyn til uddannelsen også 

på andre områder. Her tænker bestyrelsen på at vi også kan gøre noget nyt og mere på skoleområdet. De 

overvægtige børn og den arbejdsgruppe, vi har deltaget i – i Sundhedsstyrelsen – og den virak der har 

været, det har vi også været en del af.  

Med hensyn til vores kommunikation udadtil bliver vores nyhedsbreve åbnet af 73 %, det er vi stolte over, 

for vi ved, det er rigtig flot. Bladet er temaorienteret, og det er vi også glade for, og at der er mange, som 

gerne vil bidrage med artikler. Vi har købt os til korrekturlæsning, og det nyder vi.  

Vi vil gerne sætte vores budget til legater op til 80.000. For vi vil gerne give nogle nye muligheder tilbage til 

vores medlemmer.  

Årskonferencen i 2019 – hjerne, hjerte og tarm – blev også god, men der var for lidt plads rent fysisk. Det 

nordiske samarbejde har vi også gang i, og vi har fået henvendelser udefra om, at vi ikke længere vejer 

børnene (det er kun i Kolding Kommune. Men de har skrevet om det, og de har besluttet politisk at gøre 

forsøget permanent. Al konferencevirksomhed på det nordiske plan i 2020 er aflyst. Christina har været i 

Nairobi til konference (Global Health Nursing), et spændende forum hvor vi får indblik i den store verden … 

Vi har i årets løb samarbejdet meget med Sundhedsstyrelsen især ved at deltage i arbejdsgrupper – 

anbefalinger fx om livsstileintervention (overvægt), og med hensyn til vaccinationer. Vi har også været 

aktive omkring børns syn i Synoptikfonden. 

• Spørgsmål til beretningen  

Dirigenten spørger om der er spørgsmål og kommentarer. Annette Poulsen supplerer om Kolding 

Kommune, at Sundhedsstyrelsen har gjort kommunen opmærksom på, at de med den ordning ikke opfylder 

retningslinjerne. 

Mellem deltagerne drøftedes principper for og det gode ved at deltage ved internationale konferencer, og 

hvad FS10 får noget ud af. Ideer til hvad bestyrelsen kan lægge vægt på. Hvad de gør i andre lande? Hvad 

kan de lære af os, og hvad kan vi lære af dem? Vi overvejer mere vores deltagelse i dag end vi gjorde 

tidligere, det er vi skarpere på, end da jeg (Tine Lohmann) startede i 2014. Vi tager heller ikke mange af 

sted på én gang. Hvordan kan konferencer og andet ses afspejlet i bestyrelsens arbejde? Hvordan kan det 

inspirere os til at gøre noget efterfølgende? Der kom forslag fra Annette Poulsen om at man inviterer nogle 

top speakers til at komme og holde oplæg her, det kan gøre betydningen mere tydeligt, det sætter sig 



aftryk i arbejdet, som bestyrelsen bliver ansvarlige for. Fagbladet er en vigtig måde at orientere om, hvad 

de foregår med hensyn til konferencer og også internationalt, til kollegaerne. Der er ikke mange, der søger 

legater, det er vi bekymrende over. Der kom forslag fra forsamlingen - kan I lave et årshjul, så man kan se, 

hvad bestyrelsen har tænkt sig at deltage i, og sætte det i bladet. Med information om at ”Det vil blive 

muligt at komme med på konferencer med de penge, vi har afsat nu”. ’Tag med bestyrelsen på 

konference’” … kunne det hedde i bladet. 

• På valg: Kirsten Birk, Jeanne Vetterstein, Susanne Rank Lücke, Anja Kreutzmann og Christina Lindhardt.   

• Ønsker genvalg: Kirsten Birk, Jeanne Vetterstein, Susanne Rank Lücke, Anja Kreutzmann og Christina         

Lindhardt.  

• Valg: Kirsten Birk, Jeanne Vetterstein, Susanne Rank Lücke, Anja Kreutzmann og Christina Lindhardt.    

• Fremlæggelse af godkendt og revideret regnskab 2019  

Lene Petersen (kasserer) indledte med, at ”det handler om at bruge pengene klogt”, og det gør vi. 

Betalende medlemmer i 2019: 1424 betalende. Vores medlemstal stiger stødt, og derfor er kontingent-

indtægterne også stigende. 430.000 (i regnskab 2019) – i 2021 budgetterer vi højere. 

Formuen er stigende. 

Resultatet af regnskabet er 222.167 kr. 
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Regnskabet blev godkendt. 

• Fremlæggelse af forslag vedr. kontingent og rammebudget 2021  

Budget indtægter 977.500 – Det er lavere end sædvanligt. Det er pga. COVID-19 fordi der deltager færre i 

landskonferencen 2020. Vi har sat posten op til legater, så der nu er 80.000 til rådighed.  
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Kontingentet besluttes at være uændret. 

• Forslag til vedtægtsændring:  

§9 stk 1 Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Der kan højst være 7 suppleanter, 

antallet af suppleanter kan ikke overstige antallet af bestyrelsesmedlemmer.  

Ændres til: Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Der kan højst være 3 suppleanter.  

Formanden orienterer for baggrunden for forslaget. Forslaget godkendes. 

• Indkomne forslag  

Ingen var indkomne forslag. 

• Evt. 



Der bliver spurgt om, hvor mange gange, der er bestyrelsesmøder hvert år? Cirka 5 møder om året – og her 

er der to møder, der varer to dage. 

Generalforsamlingen afsluttes med at dirigenten siger tak til bestyrelsen for det store arbejde og til 

forsamlingen for god ro og orden. 

 

 


