
Referat generalforsamling Dansk selskab for apopleksi 13.04.2021 kl. 19-20. 
 

1. Valg af dirigent: Lene Koldborg 

2. Forelæggelse af formandens beretning: Beretningen vedlægges referatet 

3. Forelæggelse af beretning fra udvalg: Dsfa har deltaget i  

Sundhedsstyrelsen COVID-19 grupper vedrørende Patienter i øget risiko og 

Senfølger efter COVID-19.  

4. Indkomne forslag 

Der var flertal for følgende vedtægtsændringer:  

GF skal ikke ligge fast i april, men i første kvartal.  

Selskabet omdøbes til Dansk selskab for Stroke (Danish Stroke Society)  

Ingen yderligere indkomne forslag. 

5. Fremlægning og godkendelse af det reviderede regnskab 

Troels Wienecke præsenterede regnskab for 2020. Regnskab vedlægges. Der 

har ikke været afholdt arrangementer og derfor ingen udgifter til dette. Der har 

været et bestyrelsesmøde.    

Per Meden vil gerne have bilag osv. tilsendt mhp. Bemærkninger. Troels sender 

bilag til Lise og Per mhp. Bemærkning for 2020. 

Regnskab og bilag skal tilsendes til revisorer mhp godkendelse.  

6. Godkendelse af budget 

Budget godkendt for 2020. Troels sender regnskabet til bestyrelsen mhp 

underskrivelse.  

Fastlæggelse af kontingent  

Det besluttes at selskabet har råd til at vi ikke kræver kontingent 2021, og at 

selskabet bestræber sig på et temamøde i efteråret. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen består nu af: 7 medlemmer inklusive formanden, 2 suppleanter, 

samt repræsentant fra Hjernesagen. 

Nuv: Lene Koldborg (sygpl), Peter Vögele (terapeut), Birgitte Hede Ebbesen 

(terapeut), Helle K. Iversen (læge), kassér Troels Wienecke (læge), Christina 

Kruuse (læge) og Sidsel Hastrup (læge).   

Suppleanter Lone Lundbak Mathiesen (sygpl), Marie Almkvist Muren (terapeut). 

Hjernesagen: Hysse Forchhammer (direktør, neuropsykolog). 

Revisor: Per Meden og Lise Leth Jeppesen (læge). 

Webmaster: Jacob R. Marstrand (læge). 

Redaktør, sociale medier: Louisa Christensen (læge).  

På valg: Peter, Birgitte, Marie, Lone er på valg og vil alle gerne fortsætte.  

Lene ønsker ikke genvalg. Lone vælges som faglig sekretær, Peter genvælges, 

Marie genvælges, Troels vælges ind i bestyrelsen, Lene vælges som suppleant, 

Birgitte fortsætter i bestyrelsen og vælges til kasserer. 

8. Plan for strategimøde: Lene sender en doodle ud for tid til strategimøde 

9. Eventuelt Intet 

 
 

  
   
 


