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Referat af Generalforsamling i DKDK 
Torsdag d. 19. september 2013 
Kl. 16:15 – 17:45 
På Hotel Nyborg Strand 
Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 
Næstformand Gitte Kirkegaard indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 36 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
Gitte Kirkegaard forklarede, at formanden var fraværende, idet hun i disse minutter 
modtog Alzheimerforeningens forskningspris i København. Prisoverrækkelsen var en 
hemmelighed, men næstformanden var forberedt på at holde den mundtlige beretning. 
 
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
Bestyrelsen foreslog Kirsten Feld, formand for ældrerådet i Roskilde som dirigent. Kirsten Feld 

blev valgt. 

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

lovlig indkaldt. 

Som stemmetællere blev valgt tre regionsrepræsentanter.  

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

 
2. Bestyrelsens beretning 
Gitte Kirkegaard fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, der var et kort resume af den 

skriftlige beretning (september 2012 – september 2013). Den skriftlige beretning blev primo 

september  2013 lagt på DKDKs hjemmeside.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

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 2012, der på forhånd 

var udsendt til medlemmer. 

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

udstillere på Årskursus 2012, samt at der var flere deltagere på Årskurset end budgetteret.  

Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet. 
 

4. Budget 
Marianne Lundsgaard fremlagde budget for 2013 og 2014 og 15. Budgetforslag var på forhånd 

udsendt til medlemmer. 

Forsamlingen bemærkede, at der skal forventes brugt et større beløb til en ny hjemmeside end 

det der er budgetteret med. 

Forsamlingen tog budget for 2013, samt forslag for 2014 og 2015 til efterretning. 

Budgettet opererer med et mindre underskud som om nødvendigt tages af foreningens 

formue. 
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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. 

Der var fra salen spørgsmål til hvorfor kontingentet ikke skulle stige, hvilket næstformanden 

forklarede med foreningens formue. 

Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer 
 
7. Valg af formand 
Punktet udgik, da formand Ane Eckermann blev valgt for en toårig periode på sidste 

generalforsamling. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Ifølge dagsordnen skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende 2 
suppleanter. 
 Bestyrelsesvalg: Følgende tre kandidater stillede op 

 Kirsten Ryssing – villig til genvalg til bestyrelsen 

 Birte Rønne– villig til genvalg til bestyrelsen 

 Susanne Juel Pedersen – afdelingsleder Københavns Kommune 
 Kirsten Ryssing og Birthe Rønne blev valgt. 

 Suppleantvalg: 

 Kirsten Sejrøe – Szatkowski var villig til genvalg som suppleant 

 Susanne Juel Pedersen – var villig til valg som suppleant 

 Kirsten Sejrøe - Szatkowski blev valgt som 1. suppleant. 

 Susanne Juel Pedersen 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 opfordrede flere til at melde sig som regionsrepræsentanter, idet der især mangler 

repræsentanter i Region Nordjylland og Region Hovedstaden. 

Følgende tre meldte sig:  

Susanne Juel Pedersen, Region Hovedstaden 

Sonja Jensen, Region Midt 

Helle Nielsen, Region hovedstaden 

 

Bestyrelsen opfordrede tillige til meldinger om, hvilke demenstemaer bestyrelsen skal 

behandle de følgende år. Følgende temaer blev nævnt og til dels debatteret. 

 Digitalisering: Problemet omkring demente borgeres retssikkerhed ift digitalisering og 

udbetaling af offentlige midler. 

 Rehabilitering: borgere med demens er ikke målgruppe for rehabilitering i alle 

http://www.demens-dk.dk/
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kommuner. Vigtigt at være opmærksom på hvad kommunerne gør. 

 Hverdagsrehabilitering i plejeboliger – borgere med demens i plejeboliger får ikke tilbud 

om rehabilitering. 

 Der er overordnet behov for at bestyrelsen tager en debat med de involverede 

fagforeninger (fysioterapeutforeningen, ergoterapeutforeningen, sygeplejersken m.fl.) 

for at der trækkes på samme hammel i kommuner og blandt faggrupper. 

 Teknologi og rehabilitering – der er brug for en koordinering ift hvad der kan lade sig 

gøre, hvad der er mest hensigtsmæssigt og hvilken teknologi der kan tjene borgere 

med demens i rehabiliteringsforløb og hvilke teknologier der ikke kan bruges  

 

 

Sekretariatet d. 25. september 2013 

 

For referat 

 

Marianne Lundsgaard     Kirsten Feld  

Faglig sekretær     Dirigent 

 

 

 

 
Se datoer for Årsmøder de kommende år, foreløbig bestyrelseskalender og valg 
af næstformand 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. 20. september kl. 8.00 – 9.00 – konstituerende møde 

Mandag  d. 9. december 2013 kl. 10 – 15 i sekretariatet 

Fredag d. 24. og lørdag 25. Januar 2013. Bestyrelsen mødes d. 24. kl. 12.00 og afslutter kl. 

15.00 den efterfølgende dag.  

Efterfølgende møder fastlægges på mødet d. 9. december. 

 
 

Næstformand 
Bestyrelsen har på det konstituerende møde fredag d. 20. september genvalgt Gitte Kirkegaard 

som næstformand.  

   

 

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

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

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


