
Referat af generalforsamling den 18. september 2014 

Psykiatrifaggruppen DS 

 

 

1. Dagsorden godkendt 

 
2. valg af dirigent: 

Judith Pedersen  
 

3. Formalia 

Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovligt indkaldt – første indkaldelse i 
bladet i maj 14 
 
Stemmeudvalg: 
Kirsten Olesen 
Lene Sandermoen 
 

4. Beretningen 2014  
læst op – godkendt af generalforsamlingen 
 

5. Ændringer af vedtægter: 

DS har stillet forslag til alle faggrupper om, at§ 2 udfærdiges med kortere tekst. § 
vedrører medlemskab af faggrupper. Ændringen vedtaget uden indvendinger. 
 

6. Indkomne forslag: 

der er ikke indkommet forslag 
 

7. Regnskab 13: 

På det forelagte regnskab har der sneget sig et minustegn ind, således at det ser ud 
som om vi er endt med et større underskud. Dette er en tastefejl – året mundede ud i 
et overskud, og pengene tilbageført til DS. 
Regnskabet taget til efterretning 
Budget 14: 
Også her fremstår den samlede opgørelse med et underskud. En tastefejl, idet vi 
påregner at komme ud af året med et overskud. 
I budgettet er ikke medtaget, at vi påregner at arrangere en temadag sidst i november 
i Fredericia. 
Budgettet taget til efterretning. 
 

8. Valg til bestyrelsen: 

På valg er Elisabeth Brix, Århus Kommune- CBH Nord,  og Jens Grell OPT team 
Nørrebro 



Herudover fratræder Lene Sandermoen, idet hun er flyttet til Norge. Lenes valgperiode 
strækker sig et år mere. 

Elisabeth og Jens genopstiller og er valgt for perioden 2014 - 2016 

Marian Vittrup Ejland, Region Nordjylland valgt til bestyrelsen til Lenes plads og er 
således på valg 2015. 

Valg af suppleanter: 

Som 1. suppleant er valgt Karen Schmidt, Kavaleriet Lyngby 

Som anden suppleant er valgt Helle Thornberg. Helle kommer fra Region Hovedstaden. 
 

9. Eventuelt: 

Tak til Lene for mange års godt arbejde i bestyrelsen. 
 
Der er kommentar fra salen, at det overordnet set er problematisk landskonferencen 
afholdes på så dyrt et sted som Munkebjerg, og at det afholdes over 2 dage, idet det 
udelukker nogle medlemmer fra deltagelse af økonomiske grunde. Også de 
nyuddannede har dårligere muligheder på arbejdspladserne. 
 
Positivt med to dage er det dog også at muligheden for networking er større. 
 
Bestyrelsens overvejelser for at fortsætte med 2 dages landskonference: 
- Vi forsøger at holde prisen så langt nede som muligt, og har fået endog meget godt 

tilbud fra Munkebjerg, hvor faciliteterne er i top. Vi får meget for pengene. 
- Vi ser langt flere deltagere på landskonferencen end på temadagene. Også langt 

flere deltagere en sidste års generalforsamling, der afholdes som et 
eftermiddagsarrangement og var gratis. 

- Når faggruppeformændene mødes ligger psykiatrifaggruppen i top i forhold til 
deltagelse i arrangementer. 

- Vi vil udover 2 dages konference søge at afholde temaeftermiddag hvor prisen er 
helt i bund. 

- Det er et krav fra DS at der er deltagerbetaling 
- Vi vil bestræbe os på at afsøge muligheder for lavere deltagerbetaling på 

landskonferencen – dog med en vis standard, idet landskonferencen som den har 
været afholdt de seneste år har været fuldt belagt. 

 

Referent Birgit Boisen 

 

 
 


