
Referat af generalforsamlingen i klubben for social- og sundhedsassistenter og 

plejehjemsassistenter.  Onsdag d. 27. november 2013.  

 

Formand Joan Pedersen bød fremmødte velkommen til den årlige generalforsamling, det er første 

gang i klubbens historie at der kun var få tilmeldte, trods opslag på arbejdspladserne. Joan bød 

velkommen til Jette Madsen som fremlægger regnskabet for klubben og Formand for Social og 

Sundheds sektoren Jens Nielsen. 

Dagsorden. 

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jens Nielsen som dirigent – valgt. 

Jens takkede for tilliden og fortalte lidt om sig selv og sin virke i de 2 måneder kan nu har 

været formand for Social og Sundheds sektoren. 

Jens gav udtryk for at han fremadrettet ville arbejde med faglighed og særlig fokus på 

Social og Sundhedsassistenterne – gør det fagligt og sig det fagligt -. Lige nu er Social og 

Sundhedsassistenterne på sygehusene meget presset og han er ved at etablere 

kursusvirksomhed for dem og det samme vil han gøre for Social og Sundhedsassistenter 

ansat i kommunen. Inden Jens startede på selve generalforsamlingen havde ha n lyst til at 

hører fremmødte hvilke arrangement der har været bedst i det forløbne år - foredraget 

med glaspigen blev nævnt. 

Jens fortsatte med generalforsamlingen og orienterede at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet i faget og på opslag. 

 

2) Valg af referent: Bestyrelsen foreslog Helle Bagh Jensen som referat – valgt. 

3) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

4) Beretning over klubbens virke i den forløbne periode: Joan gav en kort beretning om hvad 

der er sket i det forløbne år – der har været 2 arrangementer – ”når pårørende 

samarbejdet tager pusten fra fagfolkene og Personlig udvikling. Der var stor tilslutning til 

disse arrangementer og det er besluttet på generalforsamlingen at der skal være 2 

arrangementer pr. år foruden generalforsamlingen. Joan orienterede om at der var nye 

kurser i støbeskeen for næste år. Yderligere orienterede Joan at de nye 

Kompetanceprofiler er blevet godkendt i Centre Med og træder i kraft pr. 1. januar 2014.  

Joan fortalte også at alle Social og Sundhedsassistenter skal på efteruddannelse af 5 ugers 

varighed med start i foråret 2014 og hun håber det bliver på handelsskolen. Joan fortalte 

også hvordan det var muligt at sende Social og Sundhedsassistenterne på kursus og dette 

gøres ved at ansætte faglærte i jobrotationer i perioden. 

Der var spørgsmål fra fremmødte til Joans beretning om kompetanceprofilerne og flere gav 

udtryk for at de ikke har set dem! Der var spørgsmål til efteruddannelsen i foråret og Joan 

svarede på disse. Der var flere fremmødte der undrede sig over det 3 timers kursus i 



medicinhåndtering for elever og Social og Sundhedshjælpere – der var en heftig dialog om 

dette.  

Efter endt dialog blev beretningen godkendt. 

5) Regnskab: Jette Madsen gennemgik regnskabet/ budget og der var undren over at juli 

måned manglede i regnskabet dette vil Jette undersøge nærmere da hun ikke på stående 

fod kunne forklare dette. 

6) Fastsættelse af kontingent: Generalforsamlingen ønskede ingen ændring i kontingent så 

derfor er denne uændret. 

7) Valg til bestyrelsen: 

Helle Bagh Jensen for 2 år – ønsker genvalg: Valgt 

Stella Christensen for 2 år – ønsker genvalg: Valgt 

Marianne Mølgaard for 2 år – ønsker genvalg: Valgt 

Annegrethe Sørensen – suppleant – 1 år ønsker ikke genvalg: Der var kommet en indstilling 

til denne post – Birgit Houmann: Valgt. 

8) Åbent punkt: Der var forslag fra bestyrelsen om kursusvirksomhed og Jannie og Lone 

fremlagede muligheder og bad generalforsamlingen om det var noget der skulle arbejdes 

videre med.   

a) Øreakupunktur: Det er et 3 dages kursus og det koster 4000 kr. der er muligvis en 

egenbetaling – men Jannie har set hvordan de har gjort det i Århus og taget 

udgangspunkt fra dem. Der var en bred dialog og det var ikke det kursus der skulle 

arbejdes videre med. 

b) Efterspørgsel på Sårpleje, det kunne være en mulighed at få Marianne Thourhauge til 

at undervise igen dog uden sårprodukter. 

c) Hjerte - kar sygdomme 

d) Hospice besøg 

e) Kropsmassage / teknikker til terminalborger: Lone orienterede om mulig kursus og der 

var positiv stemning for dette og bad bestyrelsen arbejde videre på det, men skulle 

tænke dag - aften og måske weekend kursus ind over. 

f) Faglighed: Der var stor interesse om faglighed og Jens kom med forslag at han kunne 

komme på banen til efteråret. 

g) Foredrag om dement: Vibeke Beck holdt et foredrag som var rigtig godt og dette var en 

mulighed at få hende til at holde et foredrag for klubben. 

h) Ældre borgers seksualitet. 

i) Den svære samtale med døende. 

j) Den glemte gruppe: Alkohol og andet misbrug 

k) Palliation`s pleje. 

Der var mange ideer for bestyrelsen at tage fat på og det aftales af opslagene skal ud og 

op 6 – 8 uger før kursusstart så man har mulighed for at få fri denne dag. 

9)  Afslutning: Joan takkede for en god, aktiv generalforsamling. 



 

  


