
Referat af generalforsamling i SUFO 
Søndag d. 15. marts 2015 
Kl. 14.30 – 15.30 
Hotel Nyborg Strand  
 
Formand Vibeke Reiter indledte generalforsamlingen med at byde velkommen.  

119 stemmeberettigede medlemmer var mødt op. 

 

 

 

1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent 

Bestyrelsen foreslog Torben Larsen, tidligere sekretariatsleder i OSI, som dirigent. Forsamlingen 

havde ikke andre forslag, og Torben Larsen blev valgt. 

Dirigenten overtog talerstolen, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt.  

Som stemmetællere blev Lene Lund Boisen (bestyrelsesmedlem, som ikke er på valg) og Gitte 

Kolding Jørgensen (afgående bestyrelsesmedlem) valgt. 

Lise Sørensen, faglig sekretær for SUFO, blev valgt som referent. 

 

 

2: Bestyrelsens beretning 

Vibeke Reiter fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, som var et resumé af den skriftlige 

beretning med tilføjelser. Et referat af den mundtlige beretning er tilgængeligt på SUFOs 

hjemmeside. 

I anledning af sin udtræden af SUFOs bestyrelse fremlagde Vibeke Reiter efterfølgende sine 

personlige visioner for de forebyggende hjemmebesøg 2020.  

Hun håber; 

 at de forebyggende hjemmebesøg italesættes som endnu mere centrale aktører i fremtiden 

 at der udvikles væsentlige dokumentationsredskaber på området 

 at der udbydes en specialuddannelse i forebyggende hjemmebesøg – måske på 

diplomniveau 

 at medarbejdere, som udfører sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg, får en 

fælles betegnelse eller titel. Det vil styrke synliggørelsen, og gøre det nemmere for 

samarbejdspartnere at identificere og italesætte medarbejderne. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 

 

3: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Årsregnskabet er revideret af revisor Torben Larsen. Årsregnskabet er underskrevet af 

bestyrelsen. 

Leder af fællessekretariatet, Marianne Lundsgaard, fremlagde årsregnskabet for 2014. 

Regnskabet viser et positivt resultat på kr. 116.249. 

Egenkapitalen pr. 31.12 2014 var kr. 188.658. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 



4: Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fastholdes til kr. 250 årligt. 

Indstillingen blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

 

 

5: Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der var valg til 5 pladser i bestyrelsen. 

Følgende kandidater meldte sig fra salen og blev valgt til bestyrelsen: 

Anne Marie E. Clausen, Horsens Kommune – valgt for 1 år 

Anja Rosenlund, Odense Kommune 

Tina Grøhn, Tønder Kommune 

Ulla Uldal, Rudersdal Kommune 

Dorte Grosen, Aarhus Kommune   

Der var valg af 2 suppleanter. 

Følgende kandidater meldte sig fra salen og blev valgt som suppleanter: 

Ingeborg Byskov, København Kommune 

Annette Nordal Lund, Tårnby Kommune 

På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev Annette Nordal Lund valgt som 1. suppleant og 

Ingeborg Byskov som 2. suppleant.  

Anne Dorthe Prisak takkede formanden og øvrige afgående bestyrelsesmedlemmer. 

 

7: Valg af revisor 

Bestyrelsen indstillede, at Torben Larsen blev genvalgt som revisor. 

Forslaget blev tiltrådt af forsamlingen. 

 

8: Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Sekretariatet d. 19. marts 2015 

For referat 

 

 

Lise Sørensen    Torben Larsen 

Faglig sekretær, SUFO    Dirigent 


