
Referat af generalforsamlingen i klubben for social og sundhedsassistenter og 

plejehjemsassistenter d. 22. november 2017.  

 

Der var 45 fremmødte og 43 var stemmeberettiget. 

1) Valg af dirigent: bestyrelsen pegede på Sektor formand Gitte Christensen, 

som blev valgt til at styre generalforsamlingen. Gitte fastslog at 

generalforsamlingen var rettidigt varslet på hjemmesiden og på Facebook.  

2) Valg af referent:  Bestyrelsen pegede på Stella og hun blev valgt til referent. 

3) Fastsættelse af forretningsorden: Gitte henviste til lovende for klubben for 

social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter og der var enighed i 

at det var den vi afholdte generalforsamlingen efter. 

4) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

5) Beretning over klubbens virke i den forløbende periode v/ klubformand: 

Helle Bagh fremlagde beretning og denne blev godkendt. (beretning 

vedlagt). 

6) Regnskab ved kasseren: Regnskabet blev efter spørgsmål godkendt. 

7) Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen indstiller til uændret kontingent på 

20 kr.:  enstemmigt vedtaget.  

8) Hvad ønsker generalforsamlingen, at bestyrelsen skal arbejde med i 

henholdt til arrangementer i 2018:  Der kom mange bud på arrangementer 

Foredrag med overlæge Henrik Rindom- dobbeltdiagnoser ” om hjernen 

sprut og stoffer ”- Diabets – palliativ foredrag – Nada kursus – søvnrytme v/ 

Chris Mac Donald -  besøge sklerose center – besøge Slagelse sikringscenter- 

Sårplejeprodukter, dialysepleje – kræftpleje. 

9) Indkommende forslag:  

Bestyrelsen indstiller til beslutning om en opmærksomhed max 200 kr. ved 

særlige lejligheder – såsom bryllup, runde fødselsdage og dødsfald til 

siddende bestyrelsesmedlemmer:  Der var en god dialog af fremmødte hvor 

indstillingen blev drøftet og det blev nedstemt men og efter en godkendelse 

fra Gitte christensen blev det besluttet at give bestyrelsen 2500 kr. for 

bestyrelsesarbejdet i stedet. 

 

Generalforsamlingen indstiller til nyt farve valg af klubtrøje m/logo: Det blev 

besluttet at den nye farve bliver sort og Helle Madsen tager kontakt til firma 

med hensyn til pris. 



10) Valg til bestyrelsen: 

a) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 2017 – 2019: Helle Bagh Jensen.  

b) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 2017 – 2019: Helle Madsen. 

c) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 2017 – 2019: Stella Christensen.  

d) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 2017 -2018: Heidi Munk.   

e) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 2017 – 2018: Vibeke Clausen.  

f) 2 billagskontrolanter for 2 år 2017 – 2019: Marianne Mikkelsen, Ophelia 

Henriksen. 

 

11) Afslutning: Helle Bagh rundede generalforsamlingen af med en stor tak 

til dirigenten og generalforsamlingen for en vellykket generalforsamling i en 

rolig og god tone.  


