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v/ Annelise Bak

Selskabet afholdt to videnskabelige oplæg inden den 
ordinære generalforsamling. Det første omhandlede 
den 1. ergo/fysioterapeutiske vurdering af patient 
med akut apopleksi og blev præsenteret af henholds-
vis Udviklingsergoterapeut Peter Vögele og Ledende 
Terapeut Teresa Bjorholm. Dernæst redegjorde 
Overlæge Per Meden for ”ECASS III” studiet, som 
omhandler det udvidede tidsvindue ved trombolysebe-
handling.
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Referat af ordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Apopleksi 
på Bispebjerg Hospital d. 2�.0�.09.

Palle Petersen og Peter Vögele

Herefter bød Formand Palle Petersen de 22 fremmødte 
medlemmer velkommen til den ordinære generalfor-
samling. Susanne Zielke blev valgt som dirigent og 
Annelise Bak som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt og gav herefter ordet til formanden, 
som fremlagde sin beretning. Efterfølgende fremlagde 
formanden for kursusudvalget, Inger Henriksen, sin 
beretning. Inger Henriksen opridsede de kommende 
kursusemner og gjorde opmærksom på, at det - grun-
det ændrede regler - fremover kun er muligt at få dæk-
ket honorar og transportudgifter til undervisere på 
kurser, og at det vil medføre øget brugerbetaling. Inger 
Henriksen opfordrede medlemmerne til at følge med 
på DSFA´ s hjemmeside vedrørende kommende kurser, 
og gjorde opmærksom på, at der fortsat er mulighed 
for at komme med forslag til nye kursusemner. Alle 
medlemmer opfordres til at ajourføre/registrere deres 
e-mailadresser til  fællessekretariatet på e-mail: dsfa@
dsfa.dk. For at spare porto vil invitationer til kurser og 
videnskabelige møder udover annoncering på hjem-
mesiden fremover kun blive udsendt via e-mail.  
 Herefter blev beretningerne godkendt.

Formanden redegjorde for fremtidsvisionerne for 
selskabet, hvor fokus især er på flere videnskabelige 
møder, kurser og den pågående diskussion i bestyrel-
sen om oprettelse af nucleusgrupper.

Næste punkt var uddelingen af DSFA´ s ærespris, som 
i år gik til  Forskningssygeplejerske Doris Christensen, 
for hendes lange og store indsats inden for apoplek-
siområdet. Doris Christensen takkede for prisen og 
indstiftede en vandrepokal med et kortfattet slogan for 
hver af de tidligere prismodtagere.
De tidligere modtagere er:
 Overlæge Tom Skyhøj 2006
 Professor Gudrun Boysen 2007
 Overlæge Grethe Andersen 2008

Der var ingen indkomne forslag. Kasserer Palle Møller 
Pedersen gennemgik det reviderede regnskab, som 
efterfølgende blev godkendt. Palle Møller Pedersen 
fremlagde budgettet, som ligeledes blev vedtaget. 
Kontingentet blev fastholdt på det nuværende niveau 
kr. 300.

Næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen:
Peter Vögele blev indvalgt som ordinært medlem,
Teresa Bjorholm og Inger Henriksen blev genvalgt,
og Inger Henriksen overtager hvervet som kasserer.
Ledende Neuropsykolog Hysse Forchhammer blev 
valgt som 1. suppleant og Klinisk Oversygeplejerske 
Merete Lehmkuhl blev valgt som 2. suppleant. De to 
kritiske revisorer blev genvalgt.

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen 
med en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og 
selskabets web-redaktør.


