
Referat af Generalforsamling i DKDK 
Torsdag d. 10. september 2015 
Kl. 16.15 – 17:45 
På Hotel Nyborg Strand 
Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
  
Formand Lone Vasegaard indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 44 fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer, med en opfordring om, at opstille til valget af 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

 
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
Bestyrelsen foreslog Bent Aa. Rasmussen, formanden for DANSKE ÆLDRERÅD som dirigent. 
Bent Aa. Rasmussen blev valgt. 
Dirigenten overtog talerstolen, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig indkaldt.  
Som stemmetællere blev valgt to regionsrepræsentanter, Susanne Kristiansen og Helle Nielsen. 
Jeanette Frandsen, studentermedhjælp i DKDK, blev valgt som referent. 

        
2: Bestyrelsens beretning 
Lone Vasegaard fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, der var et kort resumé af den 
skriftlige beretning. Lone Vasegaard tilføjede en rettelse til den skriftlige beretning side 3, hvor det 
fremgår at Alzheimerforeningen arbejder på at finde 1000 demensvenner. Tallet er 100.000 
demensvenner. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt, med en kommentar til og tak for det store arbejde 
bestyrelsen gør, og den gode sag de kæmper for.   

 
3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
Faglige sekretær i DKDK, Marianne Lundsgaard, fremlagde regnskabet for 2014.  
Regnskabet viste et positivt årsresultat. Det positive regnskabstal skyldes indtægt fra de mange 
udstillere på årskursus 2014 samt kontingentindtægter. 
Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet. 

 
4: Budget 
Faglig sekretær i DKDK, Marianne Lundsgaard, fremlagde budget for 2015 og 2016 og 2017. 
Der er budgetteret med mindre overskud end årsresultaterne viser. Der tages forbehold for 
ændringer. Demensferien er finansieret af tips- og lottomidler, der bevilges fra år til år. Beløbet der 
bevilges i 2016 og 2017, er derfor ukendt og budgetteret ud fra regnskabstallene.  
Forsamlingen tog budget for 2015, samt forslag til 2016 og 2017 til efterretning.  

 
5: Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fastholdes til 200 kr. årligt. 
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.  

 
6: Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag 

 
7: Valg af formand  
Punktet udgik, da formand Lone Vasegaard blev valgt for en toårig periode på sidste 
generalforsamling. 

 



8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Ifølge dagsordenen skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende 2 suppleanter. 
 Bestyrelsesvalg: Følgende to kandidater stillede op 
 Tine Johansen, Frederiksberg 
 Tina Kjeldsen, Greve 
 Begge kandidater blev valgt 
 Suppleantvalg:  
 Kirsten Ryssing - genopstillede ikke til bestyrelsen, men var villig til  valg 

som suppleant. 
 Kirsten Sejerøe-Szatkowski – var villig til genvalg som suppleant. 
 Charlotte Voetmann, Hjørring, stillede op som suppleant 
 Jinnie Hemmingsen, Assens, stillede op som suppleant 
 Kirsten Sejerøe-Szatkowski blev valgt som 1. suppleant. 
 Kirsten Ryssing blev valgt som 2. suppleant. 

 
9: Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog Revisionsinstituttet ved autoriseret revisor Martin Sørensen. Forslaget blev 
vedtaget af forsamlingen.  

 
10: Eventuelt 

 
 Der lød en opfordring til bestyrelsen om, at mange forskellige offentlige ansattes 

organisationer melder ud, at nu er nok, nok! Burde DKDK også slå et slag for det? 
Opfordringen blev medtaget af bestyrelsen.  

 

 Spørgsmål fra salen om Regionsrepræsentanter. Svar: Opfattes som bindeled mellem 
bestyrelsen og hvad der foregår i regionerne. Der er ikke valg til regionsrepræsentanter, 
men de udpeges i regionerne. De mangler repræsentanter i Region Sjælland. Jette Gerne 
Kallehauge og Kristine Bojsen-Møller meldte sig.   
 

 Der er tradition for, at der afholdes møde med regionsrepræsentanterne i Odense i april 
måned, og om onsdagen på Årskursus 

 

 Ros til Kirsten Sejerøe og arbejdet med demensferien. Modtager mange tilkendegivelser fra 
deltagere – de får en fantastisk oplevelse. Tak for det. 
 

 Afsked med bestyrelsesmedlem Birthe Rønne og suppleant Susanne Juel Pedersen, som 
havde ønsket at træde tilbage. Lone Vasegaard overrakte afskedsgaver til de afgående 
medlemmer af bestyrelsen.  

 
  
Sekretariatet d. 22.10. 2015 
 
 
For referat 
 
 
 
 
Jeanette Frandsen    Bent Aa. Rasmussen 
Studentermedhjælp     Dirigent 


