Referat af Generalforsamling i DKDK
Torsdag d. 11. september 2014
Kl. 16:15 – 17:45
På Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Formand Ane Eckermann indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 60
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
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
Ane Eckarmann fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, der var et kort resume af den
skriftlige beretning (september 2013 – september 2014). Den skriftlige beretning blev primo
september 2014 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 2013, der på forhånd
var udsendt til medlemmer.
Regnskabet viste et positivt årsresultat Det positive regnskabstal skyldes især indtægt fra
udstillere på Årskursus 2013, samt at der var flere deltagere på Årskurset end budgetteret.
Udgiften til ny hjemmeside blev større end budgetteret. Renteindtægt skyldes at foreningen har
en formue.
Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

4. Budget
Marianne Lundsgaard fremlagde budget for 2014 og 2015 og 16. Budgetforslag var på forhånd
udsendt til medlemmer.
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.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede, at der ikke skete ændringer med kontingentet for året 2014 og at det
blev fastholdt til 200 kr. årligt.
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Kontingent blev enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer

7. Valg af formand
Ane Eckermann havde inden generalforsamlingen oplyst, at hun efter 6 år på posten ikke
genopstillede. En enstemmig bestyrelse pegede på Lone Vasegaard som formandskandidat.
Lone Vasegaard er medlem af bestyrelsen.
Love Vasegaard valgt med applaus og uden modkandidat.
Lone Vasegaard takkede for valget og sagde blandt andet, at hun går til posten med
ydmyghed og glæde. Hun bad om ordet for at takke afgående formand og næstformand og
holdt en personlig tale til såvel Gitte Kirkegaard og Ane Eckermann. Begge fik blomster, samt
et gavekort til et 4 dages sommerophold for to på Hotel Nyborg Strand i afskedsgave.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ifølge dagsordnen skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende 2
suppleanter.
Bestyrelsesvalg: Tre kandidater stillede op og følgende to blev valgt.
Addi Wissing Niokolajsen, Rødding
Rikke Jensen, Tårnby
I
Suppleantvalg: Tre kandidater stillede op og følgende to blev valgt
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.
Lotta Bojsen, Aalborg meldte sig.
Bestyrelsen opfordrede tillige til meldinger om, hvilke demenstemaer bestyrelsen skal
behandle de følgende år. Afgående formand Ane Eckermann henviste til de tre temaer som
bestyrelsen har listet i beretningen Følgende temaer blev nævnt og til dels debatteret.
Demente på sygehus og deres behandling. Anders Møller Jensen arbejder på en Phd.
om emnet.
Dilemmaer omkring værgemål – ikke mindst problemer med at få disse bevilget, da der
er meget lang sagsbehandlingstid ( 4 måneder).
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Holdninger til mennesker med demens – der skal arbejdes for at skabe respekt om det
enkelte menneske.
Paradigmeskift på plejehjem – det er svært at flytte det paradigme som eksisterer
Større fokus på sanseintegration – det blev nævnt at der har været afholdt en
international forskerkonference om snozel.
Justitsministeriet arbejder på en fremtidsfuldmagt – det er vigtigt at være
opmærksomme på denne ift høring.
Sekretariatet d. 17. september 2014

For referat
Marianne Lundsgaard
Faglig sekretær

Kirsten Feld
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 foreslået til fredag d. 10. april 2015.
Tirsdag d. 28. oktober - sekretariatet
Fredag 23. – lørdag d. 24. januar 2015 – bestyrelsesseminar
Mandag d. 23. marts – sekretariatet
Tirsdag d. 26. maj - sekretariatet
Tirsdag d. 8. september – Nyborg Strand kl. 14.00
Årskursus onsdag d. 9. – fredag d. 11. september 2015

Næstformand
Bestyrelsen har på det konstituerende møde fredag d. 12. september valgt Kirsten Ryssing som
næstformand.

Årsmøder kommende år
DKDKs årsmøder er fremover booket til Hotel Nyborg Strand
2015: onsdag d. 9. september – fredag d. 11. september
2016: onsdag d. 13. september - fredag d. 15. september
2017: onsdag d. 20. september - fredag d. 22. september
2018: onsdag d. 12. september - fredag d. 14. september

3

