Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 9. maj 2014
1. Jens Rikardt Andersen vælges som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
1 mdr før afholdelsen.
2. Formandens beretning: ved JK. Aktuelt 509 medlemmer heraf halvdelen diætister, 15% læger og
15% sygeplejersker. Vedtages uden kommentarer
3. Regnskab: Kasserer Betina Eskesen fremlægger selvskabets regnskab. (Årsmøderne har
selvstændig økonomi) En øget aktivitet giver naturligt nok en øget udgift til afvikling af disse, derfor
er formuen faldende. Fra og med det aktuelle regnskab vil posterne være udspecificeret så
honorarer, forplejning og transport fremgår. Regnskabet er revideret uden anmærkninger fra
revisorerne og vedtages af generalforsamlingen. Kontingentet vedtages uændret på 250 kr.
4. Formand Jens Kondrup genvælges.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lægerne Benedicte Wilson og Irene Wessel er på valg og ønsker ikke genvalg.
Lægerne Anne Linnet og Ane Teisner vælges af generalforsamlingens læger.
Sygeplejersker Lise Munk Plum er på valg og ønsker ikke genvalg.
Sygeplejerske Mette Holst vælges af generalforsamlingens sygeplejersker.
Ingen Kandidater i Klinisk ernæring er på valg.
Kliniske diætister. Mette Borre på valg og genvælges af generalforsamlingens diætister.
Suppleanter:
Sygeplejersker: Da Mette Holst er valgt til bestyrelsen vælges Lise Munk Plum af
generalforsamlingens sygeplejersker.
Læge Dorte Illum genvælges på betingelse af at formanden sikrer sig samtykke fra denne.
Diætister: Der er ingen diætister på valg
KE: Der er ingen KE på valg.
Revisorer:
Jan Eriksen genvælges på betingelse af at formanden sikrer sig samtykke fra denne.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Ingen punkter til eventuelt.
Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.
Referent: Lise Munk Plum

Evaluering af Årsmødet.
De frie foredrag kunne med fordel tematiseres – eller planlægges så der i højere grad er mulighed for at
flex’e imellem sessionerne. Kunne deles op med ”praksisnær” forskning og ”teoretisk / metabolisk”
forskning i stedet for uddannelsesbestemte sessioner – eller tematiserede sessioner. Gerne 1 times
sessioner med tid til skift imellem.
Ros til at afslutte dagen med det aktuelle emne.
God ide med stor bredde i standene. Kun 2. gang med stande i KBH, rutine ved Aarhus årsmøderne.

