
 

 
 

Dato: 5. april 2017 

 

Referat af generalforsamling 
 

 

Onsdag den 5. april 2017 
 
 

     Århus Universitetshospital, Auditorie B, Skejby 
 
 

1. Valg af dirigent 
Birgitte Aagaard blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at general-

forsamlingen var lovligt varslet og rettidigt indkaldt. 
 

2.+3.  Formandsberetning og beretning fra udvalg 

Formand Knut Borch-Johnsen gennemgik formandsberetningen, der også 
findes på selskabets hjemmeside. Knut Borch-Johnsen rejste en stor tak til 
sekretær Bitten Dahlstrøm for hendes indsats og arbejde for selskabet. 

Katherina Beltoft Simonsen takkedes ligeledes for sit arbejde med 
Metodehåndbogens tilblivelse. 

Bestyrelsens arbejde har gennem 2016 især fokuseret på overgangen i 
sygehusvæsenet fra den danske kvalitetsmodel til den nationale 
kvalitetsmodel.  

DSKS har i 2016 afholdt nogle velbesøgte medlemsmøder. 
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling 21. september 2016 med 

henblik på godkendelse af bestyrelsens revision af selskabets mission og 
vision, hvilket blev godkendt. 

 
4. Forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 
5. Selskabets vision/mission 
Der henvises til selskabets vision og mission, der ligger på hjemmesiden. 

Bestyrelsen har revideret selskabets vision og mission på baggrund af de store 
ændringer, der har fundet sted i det danske sundhedsvæsen. Fokus har været, 

hvilken rolle DSKS skal have fremover. DSKS er et selskab, hvis værdier er 
fagligt og videnskabeligt forankret, og selskabet udtaler sig på baggrund af 
evidens. Den nyeste viden indenfor kvalitetsarbejde samt de nyeste tendenser 

er samlet i Metodehåndbogen, der ligeledes findes på selskabets hjemmeside. 
 

6. Regnskab 2016 
Henrik Stig Jørgensen gennemgik regnskabet, der blev godkendt. 

 
7. Budget og kontingent 2017 
Budget for 2017 blev gennemgået af Henrik Stig Jørgensen. Der budgetteres i 
2017 med et underskud på 141.750 kr., men det forventes at årsmødeind-

tægterne reelt vil være højere end det budgetterede. Der planlægges i 2017 
flere medlemsrettede aktiviteter. 

Budgettet blev godkendt. 
 



8.  Valg af formand 
Henrik Stig Jørgensen præsenterede sig selv og blev valgt med applaus som ny 
formand for DSKS.  

 
9. Valg til bestyrelsen 

3 bestyrelsesmedlemmer havde tilkendegivet at de ønskede at træde ud af 
bestyrelsen: Hanne Sveistrup Demant, Birgitte Aagaard og Birgitte Holm Andersen. 
Derudover blev Henrik Stig Jørgensens plads som bestyrelsesmedlem ledig efter hans 
valg som formand. Der var 8 kandidater, der ønskede at stille op til bestyrelsen, og 
efter en kort præsentationsrunde, afgav forsamlingen deres stemmer. Bestyrelsen 
henstillede til, at der blev tænkt faglig bredde, geografisk bredde samt variation i 
repræsentation af enheder ved valg af nye kandidater. Jes Søgaard og Johanne 
Mosdal optalte stemmerne, og på baggrund heraf blev følgende 4 valgt:  
Christian von Plessen, Kate Juul Strandgaard, Louise Weikop og Mette Mollerup 
 
10.Eventuelt  
Henrik Stig Jørgensen takkede Knut Borch-Johnsen for hans 8 år som formand 
i DSKS og bød samtidig de 4 nye velkommen. 

 

 


