
Referat af generalforsamling i DemensKordinatorer i DanmarK 
(DKDK)   
Torsdag d. 16. september 2021 Kl. 16.45 – 17.45, Hotel Nyborg Strand 
65 medlemmer tilstede. 
Da generalforsamlingen 2020 grundet COVID 19 blev udskudt, behandlede 
generalforsamlingen d. 16. september 2021 beretning og årsregnskab for to 
år og valg til formand og bestyrelse var ligeledes anderledes.  
 

 
 1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
Bent Aa. Rasmussen blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. 
4 medlemmer blev valgt som stemmetællere 
Marianne Lundsgaard, faglig sekretær blev valgt som referent 
 
 2: Bestyrelsens beretning 

Beretning for 2019 - 2020 – udsendt til medlemmer august 2020  
 Beretning for 2020 - 2021 – udsendt til medlemmer august 2021  
 
Lone Vasegaard aflagde en kort mundtlig beretning bl.a. med fokus på de fremtidige udfordringer 
og på de fora, som DKDK er repræsenteret i. 
De skriftlige og den mundtlige beretning blev godkendt af forsamlingen uden indsigelser. 
 
 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
 Regnskab for året 2019 – læs via dette link 

Regnskab for året 2020 – læs via dette link 
Faglig sekretær Marianne Lundsgaard forelagde først regnskab for 2019, der viser et overskud på 
kr. 112.274,60. Derefter regnskab for 2020, der viser et underskud på kr. 199.685,73. 
Underskuddet skyldes manglende indtægter fra det i 2020 – grundet corona - aflyste årskursus. 
Et medlem udtrykte, at hun ikke mener en forening som DKDK bør have en så stor egenkapital som 
er tilfældet. 
Forsamlingen godkendte såvel regnskab for 2019 som regnskab for 2020. 
 
 4: Orientering om budget indeværende og kommende år 
 Budget for 2021 og efterfølgende år 
Faglig sekretær Marianne Lundsgaard orienterede om budget 2021 med et forventet overskud på 
kr. 49.606,00 og om budget 2022, der er budgetteret med et overskud på kr. 5.106,00 
Der var enkelte kommentarer til budgetterne, herunder et forslag om vederlag til bestyrelsen og om 
at bestyrelsen ikke er så sparsommelig ift. møder 
Forsamlingen tog budgetter til orientering 
 
 5: Fastsættelse af kontingent.  
 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til 200 kr. årligt. 
Forsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling. 
 
6: Indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag  
  
7: Valg af formand i lige år 
Der er – grundet den udskudte generalforsamling i 2020 – valg af formand i 2021.  
Valgperioden er fastsat til 1 år, således at foreningen fra næste år er i takt med 
vedtægtsbestemmelserne. 
Lone Vasegaard genopstiller ikke, da hun er gået på efterløn 
Gitte Kirkegaard, næstformand i DKDK stiller op som formand. 
Afgørelse:  
Gitte Kirkegaard blev valgt uden modkandidat og takkede for valget.  




