
Referat fra Generalforsamling i DSFA d. 21. april 2015. 
 
Dagsorden:   
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Forelæggelse af formandens beretning  
4. Forelæggelse af beretning fra udvalg  
5. Uddeling af årets ærespris  
6. Indkomne forslag  
7. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2014  
8. Godkendelse af budget 2015  
9. Fastlæggelse af kontingent.  
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlemmer på valg:  
Susanne Zielke ønsker genvalg  
Peter Vôgele ønsker genvalg  
Birgitte Espensen ønsker genvalg  
Suppleanter på valg:  
Merete Lehmkuhl ønsker genvalg  

11. Valg af revisorer  

12. Eventuelt  
 
Referat: 
Punkt 1. 
Peter Vögele vælges som dirigent. 
 
Punkt 2. 
Merete Lehmkuhl vælges som referent. 
 
Punkt 3. 
Formandinden Hanne Christensen fremlægger beretningen.  
Man drøfter i forlængelse heraf proces for udvælgelse af DFSA´s  repræsentanter til diverse arbejdsgrupper 
typisk nedsat af Sundhedsstyrelsen. Processen beskrives og vil fremover kunne findes på DSFA´s 
hjemmeside.  
 
Punkt 4. 
Der er ingen udvalg i øjeblikket hvorfor dette punkt udgår. 
 
Punkt 5. 
Årets ærespris uddeles til  henholdsvis Karsten Ellemann og Karsten Overgaard.  

 

Punkt 6. 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

Punkt 7. 

Kasserer Dorte Damgaard fremlægger det reviderede regnskab for 2014, der viser et mindre 

underskud. Regnskabet godkendes. 

 

Punkt 8. 

Kasserer Dorte Damgaard fremlægger budget for 2015, der viser et beskedent underskud på 

6000 kr. Der er flere reklameindtægter i sigte, hvorfor budgettet godkendes. 



 

Punkt 9. 

Kontingent på 350 kr. til DSFA fastholdes for 2015. 

 

Punkt 10. 

De fire bestyrelsesmedlemmer og den ene suppleant, der er på valg genvælges uden 

modkandidater, hvorfor Susanne Zielke, Peter Vögele, Birgitte Espensen og Merete Lehmkuhl 

fortsætter i bestyrelsen. 

Det drøftes hvorvidt der er behov for at genindføre en maximal periode for et 

bestyrelsesmedlem kan genvælges. Det vil bestyrelsen drøfte på næste bestyrelsesseminar. 

 

Punkt 11. 

Per Meden og Ole Davidsen genvælges begge som revisorer uden modkandidater. 

 

Punkt 12. 

a) Der stilles spørgsmål ved at selskabet betaler for kaffe/the/bespisning ved 

kurser/temadage, der arrangeres i samarbejde med andre selskaber og foreninger. 

Dette drøftes ivrigt og man enes om, at der fremover tages stilling ved hver enkelt 

forespørgsel. 

b) Der stilles forslag til generalforsamlingen afholdes i forbindelse med DSFA´s årsmøde 

om efteråret. Dette afvises med den begrundelse, at der afholdes Videnskabeligt møde i 

forbindelse med generalforsamling i april og dermed sikrer man to faste arrangementer 

i DSFA-regi som minimum. De Videnskabelige møder og generalforsamlingen afholdes 

på skift i de 5 regioner, der sikrer at alle landdele tilgodeses. 

 

De bedste hilsner 
  
Merete Lehmkuhl 
Projektsygeplejerske til forløbskoordination 
Master i Rehabilitering 
  
Enhed for Tværsektorielt Samarbejde, Udvikling og Forskning (ETSUF) 
Herlev og Gentofte Hospital 
Herlev Ringvej 75 
2730 Herlev 

  
Telefon: 386 86295 
Mail:  merete.lehmkuhl.01@regionh.dk 
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