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Referat af Generalforsamling i 

DemensKoordinatorer i DanmarK 
Torsdag den 21. september 2006 

Hotel Nyborg Strand, Østersøvej, 5800 Nyborg 

 

 

Formand Inge Carlskov indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 62 fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer samt til de 3 ikke stemmeberettigede. 

 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 

Bestyrelsen foreslog Annette Johannesen, faglig medarbejder ved Videnscenter på 

Ældreområdet. 

Annette Johannesen blev valgt med applaus. 

Dirigenten overtog talerstolen, takkede for valget og udtrykte ønske om en god  

generalforsamling. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gik over til valg af 

stemmetæller og referent. 

Som stemmetæller blev valgt: Marianne Lundsgaard., faglig sekretær i DKDK. 

Som referent blev valgt: Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Inge Carlskov fremlagde bestyrelsens beretning, der rakte fra sidste generalforsamling til dags 

dato. Beretningen omhandlede bestyrelsens arbejde, synliggørelse og fremtidig struktur for 

foreningen samt indsatsen på demensområdet. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus. (Beretningen er vedlagt referatet). 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

Inge Carlskov fremlagde regnskab for 2005 – der viste et årsresultat på plus 111.160 kr.,  således 

at foreningens egenkapital ved udgangen af 2005 var på kr. 292.253 kr. 

Der blev spurgt til, om formandshonoraret kan synliggøres i regnskabet som en særskilt post, så 

det fremgår, at foreningen lønner formanden med 25.000 kr. årligt. 

Formanden henviste vedrørende spørgsmål til overskud til det kommende punkt – budget – 

hvoraf det fremgik, at foreningens indtægter fra udstillere til årskursus er kraftigt faldende – 

hvorfor det på sigt kan blive nødvendigt at have kapital i ryggen. 

Forsamlingen godkendte efterfølgende enstemmigt regnskabet. 

 

4. Budget 

Inge Carlskov fremlagde budget for 2007, samt et halvårsresultat for 2006.  

Forsamlingen tog budget for 2007 og halvårsresultatet for 2006 til efterretning. 

Der blev spurgt til, hvorfor der budgetteres med et overskud på årskursus, og formanden 

henviste til, at drift af foreningen de kommende år kan risikere at overstige indtægter ved 

medlemsbidrag og udstillere på årskursus. 
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5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstillede at kontingentet fortsat er på 150 kr. årligt. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke fra medlemmerne indkommet nogen forslag. 

 

7. Valg af formand 

Inge Carlskov blev valgt enstemmigt og uden modkandidat.  

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Dorthe Dyre var villig til genvalg til bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat. 

Dorthe Lacoppidan var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat. 

Som suppleant blev Marianne Engel, Middelfart valgt uden modkandidat i stedet for Vibeke 

Schønwandt. 

 

9. Valg af revisor 

Forsamlingen valgte registreret revisor Lisbeth Trautmann, Revisionsinstituttet – som foreslået 

af bestyrelsen. 

 

10. eventuelt 

Under punktet var en livlig debat med mange forslag. 

1: Bestyrelsen fremlagde ideer fra mødet med amtsrepræsentanterne. Temaet for mødet havde 

været den fremtidige struktur. Bestyrelse og amtsrepræsentanter er enedes om, at 2006 er et 

prøveår, hvor valgte amtsrepræsentanter fortsat fungerer – men som regionsteams fra 2007. 

Relationen mellem amtsrepræsentanterne fra DKDK og de netværk/samarbejder som 

henholdsvis Styrelsen for Social Service og Samarbejdsmodellen har etableret blev drøftet. Hvor 

er der sammenfald? Hvor kan man supplere hinanden? Hvilke opgaver løses i de forskellige 

netværk? 

Det blev fremført at hver region har behov for sin egen model, samt at DKDK-netværket har sin 

styrke i at være interessenetværk/erfagruppe mellem ”ligesindede”. Det blev tillige fremført, at 

det nok ikke er realistisk at blande de forskellige netværk eller erstatte dem med hinanden. 

Det blev drøftet, om det er realistisk, at DKDK i samarbejde med regionsrepræsentanterne laver 

temadagei i de enkelte regioner. 

Dette punkt under eventuelt blev konkluderet af formand Inge Carlskov med et ønske om at 

arbejde videre i 2006 og tage den endelige diskussion om struktur og evt. vedtægtsændringer i 

2007. 

Det blev nævnt at der mangler amtsrepræsentanter i Nordjylland, Sønderjylland og Århus Nord 

 

2: Sekretariatet fik til opgave at sørge for en erkendtlighed (500 kr. pr mand) til bestyrelse og 

faglig sekretær – som tak for arbejdet i foreningen. 

 

3: Der blev spurgt til, hvordan f.eks. uddannelsesinstitutioner som står for demensundervisning 

kan formidle erfaringer og kan være medlem i DKDK. Bestyrelsen drøfter punktet. 
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4: Det blev drøftet, i hvilket omfang det er muligt at påvirke socialministeren til lovgivning på 

området – f.eks. omkring ansættelse af demenskoordinatorer og om krav om demenspolitik i alle 

kommuner. 

5: Der var et ønske om en udbygning af hjemmesiden så den kunne fungere mere interaktivt og 

servicere medlemmer med f.eks. gode undervisere, gode praksisprojekter, ny litteratur, 

spændende ideer m.v. Ideen blev fra bestyrelsen erklæret for ambitiøs og omkostningskrævende. 

Dels økonomisk, dels fordi DKDK meget drives af frivillig arbejdskraft. 

 

På grund af den fremskredne tid opfordrede formand Inge Carlskov medlemmer til at indsende 

ideer og forslag til excelente foredragsholdere til faglig sekretær Marianne Lundsgaard eller til 

bestyrelsen. Alternativt lægge dem i Ris og Ros kassen. 

 

Formanden takkede Vibeke Schønwandt for hendes indsats i bestyrelsen og overrakte Vibeke 

en lille gave fra foreningen som tak for hendes indsats. 

 

Dirigenten afsluttede generelforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

 

Sekretariatet d. 29. september 2006 

For referat 

 

 

Marianne Lundsgaard     Annette Johannesen 

Faglig sekretær     Dirigent 

 

 

 

Bestyrelsen har aftalt førstkommende bestyrelsesmøde til mandag den 27. november 2006. 

Efterfølgende planlagte møder: 4.-.5 februar 2007 samt torsdag d. 29. marts 2007. 

 

 

DKDKs årsmøder er fremover book`et til Hotel Nyborg Strand 

2007: mandag d.10. september – onsdag d. 12. september. OBS Vi har ikke kunnet få onsdag 

til fredag – derfor mandag til onsdag. 

2008: onsdag d. 17. september – fredag d. 19. september. 

 

 

DKDK-demensferie på Hotel Nyborg Strand 2007. 
Der bliver afholdt tre ferier, idet deltagerantallet er begrænset til max. 50 deltagere pr. 

ferie. 

Følgende datoer er booket:  

Mandag d. 23. – torsdag d. 26. juli 2007 

Mandag d. 30. juli – torsdag d. 2. august 2007 

Mandag d. 6. – torsdag d. 9. august 2007  

Invitationer udsendes i foråret. 


