
Referat fra generalforsamling for faggruppen af alkoholbehandlere, 
afholdt i Middelfart den 3. november 2016 

 

 

Dagsorden til generalforsamling 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
3. Gennemgang af regnskab 
4. Valg til bestyrelse 

- Følgende er på valg 
- Ann Sofie Kristiansen – villig til genvalg 
- Leila Rydborg – villig til genvalg 
- Birgit Blum Andresen – villig til genvalg 
- Herudover er der en ubesat bestyrelsespost, samt en suppleantpost. 

5. Evt. 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

Ad 1. 

Anne Sofie Kristiansen vælges til ordstyrer og Birgit Blum Andresen til referent 

 

Ad 2. 

Faggruppen har pt. 240 medlemmer. 

Der har været afholdt fællesformandsmøde, der var desværre ingen fra vores faggruppe, der 
havde mulighed for at deltage. Men et gennemgående problem for alle faggrupper er, at det er 
svært at få folk til at deltage på temadage og generalformsamling. Dette er en af grundende til 
at vi i vores faggruppe prioriterer at det skal være gratis for faggruppens medlemmer at 
deltage i temadagen. I år er der god tilslutning med 28 deltagere. 

Faggruppens bestyrelse har afholdt 3 bestyrelsesmøder, 2 i København og 1 i Arden. Indhold 
på bestyrelsesmøder har bl.a. være at planlægge temadagen, Fokus på hvad der rører sig 
rundt i landet på alkoholbehandlingsområdet, introduktion til Neurofeedback, samt givet svar 
på høring vedr. tilsyn, hvor vi bl.a. pegede på vigtigheden af faglig viden ved tilsynet. 

 

Ad 3. 

Der gives et grundbeløb på 25.000 og herudover kr. 75 pr. medlem fra DS. Bestyrelsen har 
søgt om og fået, yderligere 20.000, som har gjort at temadagen kan afholdes uden udgifter for 
medlemmer af faggruppen. 

Årets resultat ser ud til at lande tæt på 0. et evt. overskud skal føres tilbage til DS 

 

Ad 4.  



Ann Sofie Kristiansen, Leila Rydborg og Birgit Blum Andresen blev alle genvalgt. Herudover 
blev Kristina Hasselbalch Volke, Carina Blomholt og Line Bendt valgt.  

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Anne Sofie Kristiansen som formand, Leila 
Rydborg som kasserer, Kate Sørensen, Kristian Hasselbalch Volke, Carina Blomholdt og  
Birgit Blum Andresen som bestyrelsesmedlemmer og Line Bendt som suppleant. 

 
 
Ad. 5 
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme med ønsker eller forslag til næste års 
temadag. 
 

  


