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VELKOMMEN TIL ONLINE GENERALFORSAMLING 2021: 
 

Værdier værd at kæmpe for! 
 

Dagsorden 
 

Lørdag den 17. april 2021 kl. 13.00-15.00 ONLINE PÅ ZOOM 
(Det er gratis at deltage i generalforsamlingen) 

 
 

1. Velkomst  
ved formand Grete Schärfe 
 

2. Valg af ordstyrer og referent  
 

3. Beretninger 
Året der gik i ord og billeder  

 
4. Hvordan går det med økonomien? 

• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  
v. kasserer Gerda Wad Saíki & regnskabsfører 
Jørgen Andersen 

• Fastsættelse af kontingent. Se venligst modsatte side. 

• Godkendelse af revisor  
 

5. Valg til bestyrelsen 
 

6. Indkomne forslag  
a. Forslag fra bestyrelsen: Se venligst modsatte side 
b. Forslag fra medlemmerne: Opsamling fra hele landsmødet: Hvilke værdier/indsatsområder synes I, 

det er ’værd at kæmpe for’ det kommende år?  
 

7. Eventuelt 
 

8. Tak for denne gang! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS!  
 
Forslag  

- til bestyrelseskandidater  

- og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen  
sendes til formanden (gresch@nordfiber.dk) inden d. 17. februar 
2021. 
 

Har du spørgsmål? 
Kontakt DKS - formand Grete Schärfe på gresch@nordfiber.dk eller 
telefon 23320630.  
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KOMMENTARER TIL DAGSORDENEN 
 
 
Vedr. pkt. 4. Økonomi. Fastsættelse af kontingent 
 
• Nuværende ordning:  

1) Ordinære medlemmer betaler halv pris første år 
2) Støttemedlemmer betaler fuld pris fra opstart 
3) Studerende og elever får første år gratis. 

 

• Bestyrelsen foreslår,  
1) at alle medlemskategorier betaler halv pris første år  

Begrundelse:  
a. forenkling af praksis, så alle nye medlemmer får kontingentet til halv pris første år  
b. kun betalende medlemmer tæller med i opgørelsen til Skattestyrelsen. Derfor har vi ikke kunnet 

tælle nye studerende med. (Vi skal kunne dokumentere, at vi har over 300 medlemmer for at 
kunne vedligeholde godkendelsen som almennyttig forening) 

 
2) at øvrige kontingentsatser (udover første år) forbliver uændrede dvs. 

▪ 350 kr. for medlemmer 
▪ 150 kr. for pensionister 
▪ 150 kr. for støttemedlemmer. 

 
 
 
Vedr. pkt. 6. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne: 
 

• § 4 Medlemmer stk. 2:  
Nuværende formulering: ”Støttemedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.” 
 
Forslag til ændring: slettelse af ordet ”ikke” foran ”stemmeret”, så ordlyden bliver: ”Støttemedlemmer har 
stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.” 
 
Begrundelse:  

1) Man får som støttemedlem medindflydelse, og der kan dermed være flere, der bliver motiverede til 
at være mere aktivt med i foreningen – noget der har været efterspurgt af andre tværfaglige 
grupper fra sundhedssektoren (ergoterapeuter, fysioterapeuter osv.)  

2) Derudover skal de have stemmeret for at tælle med i opgørelsen til Skattestyrelsen.  
 
 
 

• § 11 Opløsning stk. 2: 
Nuværende formulering: ”Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler, efter at en evt. gæld er betalt 
Sygeplejerskernes Missionsforbund eller danske foreninger med lignende formål som Dansk Kristelig 
Sygeplejeforening.” 

 
Forslag til ændring: Slettelse af ”Sygeplejerskernes Missionsforbund”, så ordlyden bliver: ”Ved foreningens 
opløsning tilfalder dens midler, efter at en evt. gæld er betalt danske foreninger med lignende formål som 
Dansk Kristelig Sygeplejeforening.” 
 
Begrundelse: Sygeplejerskernes Missionsforbund er i år 2020 blevet nedlagt. 


