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Referat af Generalforsamling i 
DemensKoordinatorer i DanmarK 
Torsdag den 18. september 2008 
Hotel Nyborg Strand, Østersøvej, 5800 Nyborg 
 
 
Formand Inge Carlskov indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 65 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer samt til de 2 ikke stemmeberettigede. 
 
 
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
Bestyrelsen foreslog Annette Johannesen, faglig medarbejder ved Videnscenter på 
Ældreområdet som dirigent. Annette Johannesen blev valgt. 
Dirigenten overtog talerstolen, takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gik over til valg af stemmetællere og 
referent. 
Som stemmetællere blev valgt: Susanne Kristiansen, Mette Abrahamsen og Ulla 
Wittrup. 
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 Demensområdet generelt, bestyrelsens 
arbejde, netværksarbejdet i regionerne, generalforsamlingen i år og en afslutning, hvor 
Inge Carlskov kort resumerede den fantastiske udvikling der har været i DKDK 
gennem de seneste 14 år og takkede af som formand. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt med stående langvarig applaus som en tak til 
Inge for hendes store arbejde. 
Beretningen kan læses på DKDKs hjemmeside. 
 
 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK fremlagde regnskab for 2007, der viste 
et årsresultat på minus 63.604 kr., således at foreningens egenkapital ved udgangen 
af 2006 var på kr. 301.770 kr. 
Underskuddet blev forklaret med investering i udstilling i 2007 (knap 51.000 kr. ), samt 
et mindre underskud på demensferierne(knap 19.000 kr.) i 2007. 
Forsamlingen godkendte efterfølgende enstemmigt regnskabet. 
 
 
4. Budget 
Marianne Lundsgaard fremlagde budget for 2009, samt et resultat for 2008 pr. 15.09 
2009.  
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Forsamlingen tog budget for 2009 og resultatet pr. 15.09 2009 for 2008 til efterretning. 
Der blev spurgt til, om forsamlingen ikke skulle vedtage budgettet, men svaret, at hvis 
en generalforsamling vedtager et budget er bestyrelsen låst og kan ikke handle, hvis 
enkelte budgetposter overskrides. Derfor benyttes en sådan formulering. 
 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstillede, at der ikke skete ændringer med kontingentet og at det blev 
fastholdt til 200 kr. årligt. 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne og bestyrelsen havde ingen 
forslag. 
 
 
7. Valg af formand 
DKDKs formand gennem 12 år – Inge Carlskov havde ved udsendelse af dagsordnen 
orienteret om at hun fratrådte som formand. 
Ane Eckermann – medlem af bestyrelsen – blev med applaus og blomster valgt uden 
modkandidat. Ane Eckermann takkede for valget og kundgjorde at hun gik til opgaven 
med ydmyghed og glæde. 
 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Dorte Dyre, næstformand havde ved udsendelse af dagsorden orienteret om, at hun 
ikke genopstillede til bestyrelsen.  
Inden valget bad Dorthe Dyre om ordet og orienterede forsamlingen om, at bestyrelsen 
gerne så at der blev stillet kandidater fra Jylland og Fyn op, samt at  kandidater gerne 
måtte være fra primærplejen. 
 
Med valget af Ane Eckermann til formand skulle der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Dorthe Lacoppidan medlem af bestyrelsen var villig til genvalg. 
Marianne Engel – suppleant stillede op som bestyrelseskandidat 
Gitte Kirkegaard, Haderslev stillede op. 
Alle tre blev valgt med applaus. 
 
Med valget af Marianne Engel til bestyrelsen skulle forsamlingen vælge 1 suppleant. 
Tove Holdensen, Sæby stillede op – og blev valgt med applaus. 
Bestyrelsesliste er vedhæftet referatet. 
 
9. Valg af revisor 
Forsamlingen valgte registreret revisor Lisbeth Trautmann under ledelse af 
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statsautoriseret revisor Torben Aasberg Revisionsinstituttet, som foreslået af 
bestyrelsen. 
 
 
10. eventuelt 
Følgende temaer blev berørt under eventuelt: 
Spørgsmålet omkring nye demenskriterier og ny diagnostik, problematikken omkring 
ernæring ( bredt forstået og ikke kun kost) , at DKDK skal forholde sig til de 
nedskæringer der pt foregår i kommunerne på demensområdet, et forslag om kontakt 
til Sverige og Norge og evt. et nordisk samarbejde med henblik på at dele viden og 
erfaringer, problemstillingen omkring test af demente og hvad tests kan bruges til, samt 
hvad de måler, en orientering om den forestående revision af 
magtanvendelseslovgivning og et ønske om at DKDK blander sig og bliver hørt. I 
denne forbindelse udspandt sig en ordveksling omkring erfaringer med tilladelse til at 
bruge forskellige elektroniske hjælpemidler (så som trædemåtter, sengealarmer m.v.). 
Det blev foreslået at Årskurset skal være meget praksisnært og bringe de gode 
historier samt et forslag om at bruge én underviser én hel dag på årskurset f.eks. 
omkring supervision. Der blev efterlyst tilbud til yngre med demens, samt at man kan 
opfordre Sosu-skoler til at lave kurser omkring f.eks. dagaktiviteter for yngre demente. 
Et tættere samarbejde med Servicestyrelsen blev efterlyst, samt at Servicestyrelsen 
benyttede sig af demensspecialisterne. 
 
Som sidste punkt under eventuelt tog Ane Eckermann ordet og takkede på DKDKs 
vegne den afgående formand og næstformand for det store arbejde og engagement 
de gennem mange år havde lagt i foreningen. DKDK ville ikke være nået de samme 
resultater uden deres store og ihærdige indsats. Inge Carlskov og Dorte Dyre blev 
hædret med blomster og gaver. 
 
Inge Carlskov takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling. 
 
 
Sekretariatet d. 23. september 2008 
 
For referat 
 
 
Marianne Lundsgaard    Annette Johannesen 
Faglig sekretær     Dirigent 
 
 
Se datoer for Årsmøder de kommende år, bestyrelseskalender, valg af 
næstformand samt informationer omkring demenferier på næste side. 
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Næstformand: 
Bestyrelsen har på et konstituerende møde fredag d. 19. September valgt Dorthe 
Lacoppidan som næstformand. 
 
 
Bestyrelseskalender 
Bestyrelsen har lagt følgende mødekalender for det kommende år: 
Møde med regionsrepræsentanterne d. 5. november 
Bestyrelsesseminar fredag og lørdag d. 14 – 15. november 2008.  
Bestyrelsesmøde: mandag d. 2. Februar, d. 20. April og d. 31. august.   
   
 
Årsmøder kommende år         
   
DKDKs årsmøder er fremover booket til Hotel Nyborg Strand 
2009: onsdag d.09. september – fredag d. 11. september. 
2010: onsdag d.08. september – fredag d. 12. september. 
2011: onsdag d.07. september – fredag d. 09. september. 
2012 : onsdag d. 12. september – fredag d. 14. september. 
 
 
Demensferie 
DKDK-demensferie på Hotel Nyborg Strand 2009. 
Der søges afholdt to ferier. 
Deltagerantallet er begrænset til max. 46 deltagere pr. ferie. 
Datoer er endnu ikke booket men meldes ud på hjemmesiden så snart der er 
klarhed. 
 
Invitationer udsendes ca. 1. april  2008 


