Generalforsamling i DSS 03-04-2019
1. Valg af dirigent, referent og valgkomité
Referent: Andreas Jan Liljenstrøm
Dirigent: Else Marie Olsen
Valgkomité: Revisorerne Anne Mette Didrichsen og Hanne Dybro vælges som valgkomité

Dagsorden er rettidigt udsendt og ingen forslag til ændring er modtaget. Godkendes af
generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Ulla Moslet
Beretningen udleveredes på skrift til alle deltagere og blev i uddrag gennemgået af formanden. Se
vedhæftede beretning.
Ingen kommentarer til formandens beretning. Godkendes af forsamlingen

3. Kasserens beretning
Kasserer fremlagde regnskab for foreningen. Beretning godkendes af forsamlingen
Kommentarer: ingen kommentarer elle spørgsmål fra forsamlingen.

4. Revisorernes kommentarer til beretningen v/ Hanne Dybro
Det påpeges at bestyrelsen har overholdt de fastsatte principper for forvaltning af foreningens økonomi.
Stor ros til bestyrelsen for den måde de har forvaltet foreningens penge.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.
Budgettet for 2019/2020 godkendes af forsamlingen
Der er en række overvejelser i bestyrelsen om at ændre budgettet ifm. at udvikle på foreningens
hjemmeside.
Kommentarer til budgettet 2019:
Er det vigtigt at foreningen tjener penge når det er en interesseorganisation?
Der argumenteres for en egenkapital idet det kan fungere som en buffer ifm store pludselige overførsler af
penge samt mulighed for at invitere dyre oplægsholdere. Endelig betragtes det som en sikkerhed ift.
uforudsete muligheder. Det er kommenteres fra bestyrelsen at det ikke er et formål at akkumulere kapital.
Diskussion om deltagelsesgebyret drejer sig oftest om hvorvidt agne kan deltage f.eks. fra steder hvor der
ikke er mange penge i kursuskassen.
Det forslås at bestyrelsen budgetterer med udgift til udvikling af hjemmesiden. Forslaget istemmes af
forsamlingen.

Det forslås at gebyret til medlemsgebyret til medlemsmøder kan sættes ned hvis den budgetterede udgift
til hjemmeside ikke bliver taget i brug.
Sen tilmelding til årsmøde hvilket betyder et øget gebyr for deltagelse, er også en faktor der øger
indtægten for foreningen.
Budgettet godkendes med ovennævnte kommentarer og forsamlingen godkender budgettering af udgift til
hjemmeside.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
A, bestyrelsesmedlemmer på valg:
1.
2.
3.
4.
5.

Psykolog Bo Skytte Kaa, genopstiller ikke
Psykolog Gry Kjærdsdam Telléus, genopstiller
Sygeplejerske Christiane Alstrup, genopstiller
Sygeplejerske Inger Becker, genopstiller
Socialrådgiver Dorthe Graakjær, genopstiller

Opstiller udover ovennævnte:
Læge, Else Marie Olsen, Region Hovedstaden
Læge, Vibeke Schantz, Region Sjælland

Valgte medlemmer:
Gry Kjærdsdam Telléus
Dorthe Graakjær
Inger Becker
Christiane Alstrup
Vibeke Schantz

Valg af revisorer:
a. Nuværende revisor
i.
Pædagog Hanne Dybro
ii.
Koordinator Anne Mette Didrichsen
Begge revisorer genopstiller og vælges af forsamlingen uden kampvalg.

Fastsættelse af kontingent
Der er af bestyrelsen ikke planlagt ændring af kontingent. Godkendes af forsamlingen.

Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer
a. Forslag fra bestyrelsen: ingen
b. Forslag fra medlemmer:
Ingen indkomne forslag.

Medlemmer imellem:
a. Oplæg Gry Kjærsdam Telléus, bestyrelsen vedr. AED, PCAC og ICED
b. Oplæg ved Inger Becker, Bestyrelsen vedr. NEDS
c. Ønsker til kommende medlems-årsmøder: ingen

Evt.
Bestyrelsen takker afgåede bestyrelsesmedlem Bo Skytte Kaa for dennes store arbejde med regnskab mm.

