Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
Referat af ordinær generalforsamling
Rigshospitalet, fredag 8. april 2016 kl 16.45 – 17.30.

1. Valg af dirigent
Dirigent Jens Rikardt Andersen. JRA konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og
beslutningsdygtig.
Referent Mette Holst. Der var 28 deltagere til generalforsamlingen.
2.

Formandens beretning ved Jens Kondrup.

Perspektiver:
DSKE er i god stand med stigende medlemstal (535 medlemmer) og solid økonomi, men formuen er
svindende.
Temadagene har givet mange medlemmer.
Fortsat fokus og indsats påkrævet:
Ledelsers bevågenhed kommer ikke spontant
Strategisk satsning på netværk og dokumentation
Der er givet forskningsmidler til Copenhagen Trail Unit i 2014
Forskning:
MNI midler anvendes bl.a. til:
Opdateret meta-analyse sammen med Nordisk Cochrane og Copenhagen trial Unit, bl.a. mhp opdatering af
NRS 2002.
Formentlig færdig i løbet af foråret 2016
Proteinbehov hos syge: balance studier og clinical outcome
Peter Weijs & Gianni Biolo: i gang
DSKE legater til deltagelse i ESPEN kongres.
Medlemmer der har fået antaget et abstrakt.
Nutricia uddannelseslegat
Vejledninger: Plan for 2016: generisk vejledning i ernæringsterapi til brug for specialer, som i forvejen har
mindre
konkrete vejledninger for ernæring af deres patienter.
Ernæring i pakkeforløb for kræftpatienter ?
Undervisning:
23.03.15 & 27.11.15 Temadag: Back to basics
Afholdte initiativmøder
17.03.15
Cøliaki
22.09.15
DSKE møder DJØF
10.11.15
Pancreasinsufficiens
Planlagte temadage:
Dysfagi, 31. Maj, Odense
Temadag: Geriatri, Odense, Oktober/November
Planlagte (initiativ-)møder: 15. juni 2016: Nutrition and microbiome, Aarhus
På strategimødet i Januar besluttede bestyrelsen at arbejde med afholdelse af LLL kursus til næste år, i
tilslutning til Årsmødet

Implementering:
Indikator. Mindst 75% af behovet senest på 4. indlæggelsesdag
Plan for forandring, med hjælp fra erfarne DSKE medlemmer.
Opmærksomhed over for patienter & pårørende, andre specialselskaber
Der arbejdes mod DRG taksering
Samarbejde: Forum for Underernæring
(Landbrug og Fødevarer, K&E, DSKE)
Samarbejde med Kost- og ernæringsforbundet
Sætte fælles mål for indsatsen
Dokumentere effekt af indsatser
DMCG (urologi, gastrokirurgi)
Offentlig bevågenhed:
Likes på Facebook til begge grupper ”DSKE” og ”Patienter og underernæring”
ESPEN 2016. Planlægningen skrider frem.
Årsmøder:
Årsmødegruppen i Århus har nedlagt gruppen marts 2016, hvorefter restbeløb og initiativ til årsmøde i
Aarhus er overgivet til DSKE. Gruppen i København har tidligere tilkendegivet, at tilsvarende sker efter
årsmødet 2016.
3. Revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
Årsregnskab for 2015 blev præsenteret af Christian Hvas. Se bilag. Regnskabet var godkendt af selskabets
revisorer, Jan Eriksen og Kirsten Færgemann. DSKE’s foreningskonto havde 31.12.2015 et indestående på
254.763,97 kr. Der er bogført et overskud på 11.367 kr for 2015, men efter regnskabets afslutning er der
bogført yderligere udgifter fra 2015 på 47.124 kr. Disse vil fremgå af årsregnskabet for 2016, men reelt er
der derfor et underskud på 35.250 kr i 2015.
Der er oprettet foreningskonto i Danske Bank, og DSKE har fået CVR nr. Desuden er der oprettet 2 konti til
årsmøderne, med henblik på at DSKE overtager økonomien for årsmødet i klinisk ernæring.
Der har været udfordringer på kassererposten i 2015, hvor Betina Eskesen har overgivet posten til
Christian. Der har desuden været sekretær-og kasserhjælp skifte, hvor først Malene, og siden Sara Hviid har
overgivet alle opgaver, undtagen de bogføringsmæssige til Christian.
ESPEN 2016. Udgifter til en del af arbejdsgruppemedlemmerne dækkes af DSKE. Det anslås, at der efter
kongressen overføres et beløb svarende hertil fra kongressen til DSKE, som derfor ikke løber nogen
økonomisk risiko ifm ESPEN 2016.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Kontingent:
Christian foreslår uændret kontingent, da kontingentet blev hævet ved sidste års generalforsamling til 325
kr per år + 75 kr til lægeforeningens administration. Dette blev vedtaget.
4. Valg af formand
Jørgen Wiis valgt som ny formand for DSKE. Dirigenten bemærkede, at Jørgen Wiis har siddet i bestyrelsen
6 år og derfor kan være formand i højst 2 år.
5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anni Linnet Nielsen, Henrik Højgaard Rasmussen og Mette Holst genopstiller og vælges.
Mette Borre og Jens Kondrup går ud af bestyrelsen. Kirstine Guld Frederiksen, Klinisk Diætist og Kandidat i
Klinisk ernæring, Holstebro Sygehus, vælges som repræsentant for diætisterne. Palle Bekker Jeppesen,

Rigshospitalet vælges som lægefaglig repræsentant. Anne Marie Beck er udtrådt i årets løb, og suppleant
Anne Wilkens indtrådt i bestyrelsen som repræsentant for Kliniske diætister. På generalforsamlingen
vælges Anne Wilkens Knudsen ind i bestyrelsen som repræsentant. Bestyrelsen og dirigenten er
efterfølgende blevet opmærksom på vedtægternes §4 stk.7, hvorfor Anne Wilkens Knudsen fortsætter som
bestyrelsesmedlem i den aktuelle valgperiode ud, det vil sige til 2017. Mette Borre vælges som ny
suppleant for Kliniske Diætister.
Suppleanter i lægegruppen Dorte Illum (genvalgt) og Lars Vinther Jensen (ikke på valg).
DSKEs bestyrelse fra 2016:
Formand: Jørgen Wiis (valgt 2016)
Læger: Palle Bekker Jeppesen (valgt 2016), Anni Linnet Nielsen (valgt 2014), Rudolf Scheller (valgt 2015),
Christian Lodberg Hvas (valgt 2011), Henrik Højgaard Rasmussen (valgt 2012). Suppleanter: Lars Vinther
Jensen (valgt 2011) og Dorte Illum (valgt 2012).
Sygeplejersker: Mette Holst (valgt 2014), Pia Søe Jensen (valgt 2015). Suppleant: Lise Munk Plum (valgt
2015).
Kliniske diætister: Kirstine Guld Frederiksen (valgt 2016), Anne Wilkens Knudsen (indtrådt i bestyrelsen
2015). Suppleant: Mette Borre (valgt 2016).
Cand.scient i klinisk ernæring: Tina Beermann (valgt 2013), Marianne Boll Kristensen (valgt 2015).
Suppleant: Ane Rytter (valgt 2013).
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds
Jan Eriksen (sidst valgt 2014) genvalgt. Kirsten Færgemann (sidst valgt 2015) ikke på valg. Suppleant Anne
Ravn (sidst valgt 2015) ikke på valg.
7. Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ingen forslag modtaget.
8. Eventuelt
Christian Hvas foreslog at bestyrelsen i det kommende år udarbejder et kommissorium for afholdelse af
årsmøde i klinisk ernæring. Bestyrelsen er hermed forpligtet til at behandle punktet på kommende
bestyrelsesmøder.
Jens Kondrup siger tak for dette 25. årsmøde og generalforsamling. Årsmødet var arrangeret af Jørgen,
Marianne, Lise og Ane. Stor ros for arrangementet. Også ros til bestyrelsen for arbejdet.
Tak til JRA.

Rigshospitalet, 8.4.2016
Dirigent Jens Rikardt Andersen
Referent Mette Holst

