
Referat fra Generalforsatling i Klubben for social 

sundhedsassistenter og plejehjetsassistenter, tirsdag d. 22. 

novetber 2016. 

Aftefef startede med fællesspisfifg og der var ef god stemfifg. 

Formafdef bød velkommef til geferalforsamlifgef og bestyrelsef var 

glade for at se stort fremmøde. 

Der var 35 fremmødte til geferalforsamlifgef hvor af de 33 var 

stemmeberettige. 

Dagsordef: 

1) Valg af dirigeft: Formafd for SOSU-sektoref Jette Abildgaard blev 

valg som dirigeft. 

2) Valg af referat: Karif Bahfsef blev valgt. 

3) Fastsættelse af forretfifgsordef: Godkefdt. 

4) Godkefdelse af dagsordef: Godkefdt. 

5) Beretfifg over klubbefs virke i def forløbefde periode v/ 

klubformafdef: Formafdef Helle Bagh Jefsef fremlagde 

beretfifgef – se vedlægte bilag. – Godkefdt. 

6) Regfskab ved kassereref: Karifa fremlagte regfskabet: Godkefdt. 

7) Fastsættelse af koftifgeft: Bestyrelsef forslår uæfdret koftifgeft 

på 20 kr. pr. mdr., dette bibeholdes. 

8) Budget: Fremlagt for ifdtægter. 

9) Ifdkommefde forslag:  

a) Bestyrelsef har frem stillet et forslag om ef regfskabs æfdrifg 

som forløber fra 1/11 – 31/10 - så vi ved def årlige 

geferalforsamlifg i fovember kaf se et føjagtigt regfskab for 

året der gik: Forslaget blev vedtaget. 

b) Mariaffe Mikkelsef har fremstillet et forslag til 

geferalforsamlifgef om at bestyrelsef skal have ef afekefdelse 

for det stykke arbejder de udøver: Geferalforsamlifgef vedtog 

forslaget med det for øje at de skattemæssige regler overholdes. 



10) Valg til bestyrelsef:   

a) Bestyrelsesmedlem Birgit Houmaff på valg for 2 år: øfsker 

ikke gefvalg. 

b) Bestyrelsesmedlem Jaffie Sufd Jefsef på valg for 2 år: 

Øfsker gefvalg. 

c) Bestyrelsesmedlem Karif Bahfsef på valg for 2 år: øfsker 

ikke gefvalg. 

Ida Østergaard og Emica Osmic har stillet sit kafdidatur til 

rådighed og da der ikke var flere kafdidater blev disse valgt 

til bestyrelsef og Jaffie blev gefvalgt. 

11) Åbeft pufkt:  

• Der var ros til arrafgemefterfe i der forgafgfe år. 

• Det øfskes fra bestyrelsef, at medlemmerfe kommer med 

forslag til arrafgemefter til fæste år. 

• Der kom øfsker fra medlemmerfe – sidste hjælps kursus på 

hospice – Hjerfeforsker A.E.Kfudsef – Karef Marie Lillelufd- 

Neuropsykolog fra Vejlefjord – Afatomisk ifstitut  

• Bestyrelsesmedlem Helle Madsef fremstillede et spørgsmål og 

at der fortsat bruges fridage og A9 og flere ef 2 dage. Flertallet 

fra fremmødte var at der max. Arrafgeres med 3 dage. 

• Bestyrelsef kom med ef remifder – hvis maf har meldt sig til 

ef udflugt, er det vigtigt at maf melder fra så hurtigt så muligt 

– ” det er det mifdste” maf kaf gøre – ofte står der fogle på 

vefteliste og gerfe vil i stedet. – dette er set i bakspejlet på 

sidste udflugt hvor det hæfdte at der kom afbud efter sidste 

frist og ef efkelt udeblev.  

• Afslutfifg: Formafdef sluttede af med tak til de fremmødte 

og ef geferalforsamlifg i god tofe.  Formafdef takkede de 

afgåefde bestyrelsesmedlemmer og takke for godt 

samarbejde i bestyrelsefs og bød de fye medlemmer 

velkommef til bestyrelsef. 


