
� Apopleksi 2007 / nr.1

Ved Anne Lise Bak og Teresa Bjorholm

Formand for DSfA Palle Petersen bød velkommen og 
præsenterede de to videnskabelige indlæg, der var pro-
gramsat i forbindelse med generalforsamlingen.

Det første oplægsholder var Henrik Sillesen, der 
redegjorde for sin forskning: Stroke Prevention by 
Aggressive reduction in Cholesterol Levels Study 
”SPARCL”. Resultaterne er omtalt i et tidligere nummer 
af ”Apopleksi”. Det næste oplæg var Susanne Zielkes 
forskning om Blæretræningsprogram i apopleksiklinik-
ken. Også denne forskning har været omtalt i Dansk 
Selskab for Apopleksis blad.

Herefter åbnede Palle Petersen den ordinære general-
forsamling med at konstatere, at DSfA nu havde eksi-
steret i fem år.

1. Valg af dirigent 
 Steen Husted blev valgt som dirigent og konstate 
 rede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Valg af referent
 Valget gik til Annelise Bak.

�. Formandens beretning
Beretningen vil ikke blive refereret, da den er udsendt 
med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formandens 
beretning blev enstemmigt vedtaget.

�. Uddeling af ærespris
DSfA`s ærespris, som kun er uddelt en gang tidligere, 
gik denne gang til Professor, dr.med. Gudrun Boysen, 
Neurologisk Afdeling,Bispebjerg Hospital med bag-
grund i hendes store arbejde til gavn for apopleksi-
ramte. 

5. Indkomne forslag
Herefter fulgte en vedtægtsændring fremsat af besty-
relsen i DSfA omhandlende bestyrelsesmedlemmers 
mulighed for at modtage genvalg uden åremålsbe-
grænsning. Forslaget var - som vedtægterne foreskriver 
- udsendt med indkaldelsen og blev enstemmigt ved-
taget.

6. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2006
Det reviderede regnskab blev fremlagt af Susanne 
Zielke. Der var enkelte kommentarer til et par af 
posterne omhandlende bladet, vor bankforbindelse og 
”vor administrator”.

Med hensyn til bladet blev bestyrelsen opfordret til at 
undersøge andre producenter med henblik på nedsæt-
telse af produktionsomkostningerne.

Med hensyn til administration af DSfA blev der opfor-
dret til at overveje andre ”administratorer” eventuelt 
ved forespørgsel i de nydannede regioner.

Der var forslag om, at bestyrelsen burde undersøge, 
hvad et bankskift kunne føre med sig.

Referat af 6. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Apopleksi den 11. april 2007 



5Apopleksi 2006 / nr.2

Referat af 6. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Apopleksi den 11. april 2007 

7. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen havde indstillet at dette steg til 300 kr. 
Begrundelsen herfor er stigende udgifter til selskabets 
aktiviteter. Stigningen blev enstemmigt vedtaget.

8. Godkendelse af budget 2007
Susanne Zielke fremlagde budget 2007. Det viste sig, 
at der var en regnefejl. Denne vil blive rettet og det vil 
betyde, at underskuddet er mindre end først antaget. 
Under denne forudsætning blev budgettet vedtaget.

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Anne-Mette Homborg ønskede ikke genvalg
 Susanne Zielke modtog genvalg
 Palle Møller Pedersen modtog genvalg
 Inger Henriksen modtog nyvalg til bestyrelsen

En bestyrelsesplads afstedkom kampvalg mellem to 
fysioterapeuter: Teresa Bjorholm, som har siddet i 
bestyrelsen i fem år og Marianne Holm, som ønskede 
indvalg i bestyrelsen.
Kandidaterne præsenterede sig og herefter gik gene-
ralforsamlingen til afstemning ved håndsoprækning. 
Resultatet blev, at Teresa Bjorholm blev genvalgt.

Som suppleanter blev følgende valgt:
 Ergoterapeut, Peter Vögele, Hvidovre Hospital
 Sygeplejerske, Birgitte Blicher, Århus Sygehus

10. Valg af revisorer
Som revisorer blev følgende valgt:
 Troels Sørensen ønskede ikke genvalg
 Ole Davidsen modtog genvalg
 Overlæge Per Meden, Neurologisk Afdeling   
 Bispebjerg Hospital modtog nyvalg

Palle Petersen takkede på bestyrelsens vegne Troels 
Sørensen (in absentia) for hans arbejde med revision af 
selskabets regnskab og Anne-Mette Homburg for hen-
des store engagement i bestyrelsesarbejdet og i særde-
leshed for hendes uvurderlige indsats som formand for 
kursusudvalget.

11. Eventuelt
Ole Davidsen problematiserede strukturreformen og 
dens konsekvenser for patienterne. Desuden påpegede 
han vigtigheden af de individuelle genoptræningspla-
ner. Yderligere efterspurgte han en ankeinstans, hvis 
genoptræningsplanen ikke bliver opfyldt. På denne 
baggrund opfordrede Ole Davidsen til, at DSfA afholdt 
møde med fokus på problemerne med patientens 
overgang fra hospital til kommune.

Steen Husted lovede, at bestyrelsen ville arbejde på 
afholdelse af et sådant møde efter sommerferien.

 Generalforsamlingen blev herefter afsluttet og for-
manden takkede for god ro og orden.




