Referat Generalforsamlingen
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 2013
8. Godkendelse af budget 2014
9. Fastlæggelse af kontingent.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Hanne Christensen ønsker genvalg
Hysse Forchammer ønsker genvalg
Dorte Damgård ønsker genvalg
Helle Iversen ønsker genvalg
Suppleanter på valg:
Jacob Marstrand ønsker genvalg
11. valg af revisorer
12. Evt.
Ad 1
Helle Iversen
Ad 2
Susanne Zielke
Ad 3 og 4
Hanne Christensen fremlagde formandens og udvalgenes beretning. I årsberetningen fremlagt af
formanden Hanne Christensen, blev der rettet en særlig tak til redaktør Nete Hornnes, der har ydet
en stor faglig og arbejdsmæssig indsats i forhold til Apopleksibladet. En stor del af æren for det
høje niveau - både indholdsmæssigt og æstetisk tilfalder Nete. Nete har imidlertid valgt ikke at
fortsætte som redaktør og i stedet kommer der to nye redaktører 1. reservelæge, PhD Charlotte
Madsen (Region Syd) og overlæge, klinisk forskningslektor, PhD, dr.med. Christine Kruuse
(RegionH).
Hele årsberetningen kan læses på selskabets hjemmeside www.dsfa.dk
Beretning godkendt
Ad 5
Prismodtagerne Lene og Lars Eplov havde ikke mulighed for at være til stede. Motivation for
uddeling:
Dansk Selskab for Apopleksis ærespris blev i år givet til ægteparret Lene og Lars Eplov.
Selskabet vil gerne bidrage til, at pårørende og patientperspektivet bliver bedre belyst, og dette kan
ikke lade sig gøre uden hjælp fra de væsentligste aktører, nemlig patienterne og pårørende.

Ægteparret har fortalt åbent om deres oplevelser som apopleksipatient og pårørende, dels i artikler,
dels på konferencer mm. på en inspirerende og saglig måde.
På årsmødet i Dansk Selskab for Apopleksi 2013 formidlede Lene Eplov oplevelser og budskab
med både følelser og intellekt, hvilket gav deltagerne indsigt i, hvordan det er at være syg og være
patient og pårørende.
Med diplomet følger en ærespris på 5.000 kr
Ad 6
Ingen indkomne forslag
Ad 7
Det revisorgodkendte Regnskab for 2013 blev godkendt af forsamlingen
Ad 8
Budget nedjusteres p.ga forventede faldende annonceindtægter. Budgettet forventes i balance
Ad 9
Kontingent uændret 350 kr
Ad 10
Alle opstillede bestyrelsesmedlemmer og suppleant er genvalgt
Ad 11
Begge revisorer Overlæge Ole Davidsen Hvidovre Hospital og overlæge Per Meden Bispebjerg
Hospital er genvalgt
Ad 12
For at øge interessen og medlemstallet var der forslag om udarbejdelse af plakater med reklame for
DSFA. Plakaten skal kunne printes ud fra hjemmeside til ophængning lokalt i afdelingen.

