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Referat af Generalforsamling i DKDK 
Torsdag d. 13. september 2012 
Kl. 16:15 – 17:45 
På Hotel Nyborg Strand 
Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 
Formand Ane Eckermann indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 48 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
Bestyrelsen foreslog Kirsten Feld, formand, DANSKE ÆLDRERÅD som dirigent. Kirsten Feld 

blev valgt. 

Dirigenten overtog talerstolen, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovlig indkaldt. 

Som stemmetællere blev Susanne Kristensen, Gitte Dahlgaard og Britta Bisgaard valgt. 

Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK blev valgt som referent. 

 
2. Bestyrelsens beretning 
Ane Eckermann fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, der var et kort resume af den 

skriftlige beretning (8. september 2011 – 1. september 2012). Den skriftlige beretning blev 

primo september  2012 lagt på DKDKs hjemmeside.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus. 

Såvel den korte mundtlige beretning som den skriftlige beretning kan læses på DKDKs 

hjemmeside. 

 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK fremlagde regnskab for 2011, der til 

medlemmer var udsendt tillige med bekræftelse på årskurset. 

Regnskabet viste et positivt årsresultat Det positive regnskabstal skyldes især indtægt fra 

udstillere på Årskursus, samt at foreningen er overgået til elektronisk udsendelse af 

nyhedsbreve. 

Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet. 
 

4. Budget 
Marianne Lundsgaard fremlagde budget for 2012 og 2013 og 14. Budgetforslag var tillige 

udsendt til medlemmer sammen med bekræftelse til Årskursus. 

Forsamlingen tog budget for 2012, samt forslag for 2013 og 2014 til efterretning. 

Der blev fra salen spurgt til Demensferie og til medlemsstatus. 

Budgettet opererer med et underskud som om nødvendigt tages af foreningens formue. 

 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstillede, at der ikke skete ændringer med kontingentet for året 2013 og at det 

blev fastholdt til 200 kr. årligt. 

Dette blev enstemmigt vedtaget. 
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6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag 
 
7. Valg af formand 
Ane Eckermann stillede op til genvalg og blev valgt uden modkandidat og med applaus. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Ifølge dagsordnen skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende 2 
suppleanter. 

 Bestyrelsesvalg: 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 Gitte Kirkegaard – villig til genvalg til bestyrelsen 

 Lone Vasegaard – villig til genvalg til bestyrelsen 
 Gitte Kirkegaard og Lone Vasegaard blev valgt uden afstemning 

 Suppleantvalg: 

 Kirsten Sejrøe – Szatkowski var villig til genvalg som 1. suppleant 

 Maria Konstantinidau – var villig til genvalg som 2. suppleant 

 Kirsten Sejrøe - Szatkowski blev valgt som 1. suppleant. 

 Maria Konstantinidau blev valgt som 2. suppleant 

 Bestyrelsesliste kan ses på DKDKs hjemmeside www.demens-dk.dk  

 
 

9. Valg af revisor 
Forsamlingen valgte registreret revisor Lisbeth Trautmann under ledelse af statsautoriseret 

revisor Torben Aasberg Revisionsinstituttet, som foreslået af bestyrelsen. 

 
10. eventuelt 
Bestyrelsen lagde op til debat og følgende temaer blev berørt under eventuelt: 

1: Refleksion over, hvad der kræves af demenskoordinatorer i fremtiden – hvad kan de nye (og 

unge) demenskoordinatorer bidrage med, der kan rykke ved vores vaner og rutiner? 

2: Kan vi nytænke indflytning på plejehjem f.eks. ift. en palliativ indsats? 

3: Hvordan får vi borgere og pårørende til at give udtryk for hvilken hjælp de i virkeligheden har 

brug for? 

4: Demens på det strategiske niveau: Vi har ikke i dag længere eneret på løsninger. Det havde 

vi måske for 10- 15 år siden, men meget er flyttet. 

 

 Hvordan ruster vi os bedst til at tage dialogen om den bedste demensindsats i 

fremtiden. Vi skal sørge for at gå i dialog med andre faggrupper, samt med vores 

ledere og politikere. 

 Vi skal tænke på at påvirke den organisation som vi er en del af (plejehjem, kommune) 

og det gør vi bedst ved at være målrettede. Eksempel fra København, hvor de har 

implementeret en ny organisering af demensindsatsen. 

 Der er sket en opgaveglidning gennem de seneste 20 år – vi skal sikre at fagligheden 

holdes højt. 

 Det er vores udfordring at finde nye måder, nu hvor mange andre faggrupper arbejder 

på demensområdet. Skal vi til at tænke i sundhedsfremme? 

http://www.demens-dk.dk/
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5: Hvem er vi som forening? 

På spørgsmålet blev svaret ja til, at vi skal fastholde kriterierne for medlemskab, fortsat holde 

Årskurset som et åbent kursus for alle interesserede og at bestyrelsen skal overveje på 

kontingentopkrævningsformen ( personligt medlemskab med arbejdspladsen betaler – giver let 

forvirring) 

 

 

Sekretariatet d. 20. september 2012 

 

For referat 

 

Marianne Lundsgaard     Kirsten Feld  

Faglig sekretær     Dirigent 

 

 

 

 
Se datoer for Årsmøder de kommende år, foreløbig bestyrelseskalender, valg af 
næstformand samt informationer omkring demensferier nedenfor. 
 

Bestyrelseskalender 
Bestyrelsen har lagt følgende mødekalender for det kommende år: 

Møde med regionsrepræsentanterne endnu ikke fastlagt, men planlægges til en dag i marts  2013. 

Fredag d. 14. september kl. 8.00 – 9.00 – konstituerende møde 

Torsdag d. 22. november 2012 kl. 10 – 15 i sekretariatet 

Fredag d. 25. og lørdag 26. Januar 2013. Bestyrelsen mødes d. 25. kl. 12.00 og afslutter kl. 

15.00 den efterfølgende dag.  

Torsdag d. 4. april 2013 kl. 10.00 – 15.00 i sekretariatet 

Fredag d. 31. maj 2013 kl. 10.00 – 15.00 i sekretariatet 
 

Næstformand 
Bestyrelsen har på det konstituerende møde fredag d. 14. september genvalgt Gitte Kirkegaard 

som næstformand.  

   

 

Årsmøder kommende år          
DKDKs årsmøder er fremover booket til Hotel Nyborg Strand 

2013: onsdag d. 18. september – fredag d. 20. september 

2014: onsdag d. 10. september – fredag d. 12. september 

2015. onsdag d. 9. september – fredag d. 11. september 


