Referat fra årsmødet i Odense den 17. marts 2016.
1. Valg af dirigent
Lars Siert vælges til dirigent.
2. Godkendelse af referat fra GF 2015
Ingen bemærkninger til referatet fra GF 2015, som således godkendes.
3. Formandens beretning
Formand Lis Petersen aflægger sin beretning fra det forgangne år.
Formandens fulde beretning kan læses på www.neurorehabilitering.dk
4. Beretning fra selskabets repræsentanter i andre organisationer
Jørgen Feldbæk fortæller om sin deltagelse i den nedsatte styregruppe, der har
repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Dansk
Selskab for Apoplexi og DSNR, og hvor DSNR har formandsposten.
Der skal findes nogle fælles måleredskaber, der kan håndteres i det daglige.
Det videre forløb kan følges på bestyrelsesmødereferaterne.
5. Beretninger fra nedsatte udvalg.
Intet til dette punkt.
6. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
Karin Spangsberg fremlægger regnskabet for 2015, der gav et underskud på ca. 21.000 kr.,
hvilket Karin redegør for årsagerne til.
7. Valg af selskabets repræsentanter til andre selskaber.
Intet til dette punkt.
8. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
Lis Petersen, Jim Jensen og Jørgen Feldbæk ønsker genvalg til bestyrelsen. Der er en kort
præsentationsrunde af de tre eksisterende medlemmer af bestyrelsen.

Anne-Britt Roesen ønsker at opstille som suppleant til bestyrelsen.
Anne-Britt præsenterer sig som forløbskoordinator for senhjerneskadede i
Rehabiliteringsenheden, Randers Sundhedscenter, i Randers Kommune.
Lis Petersen, Jim Jensen, Jørgen Feldbæk og Anne-Britt Roesen vælges alle til bestyrelsen.
9. Indstilling af Åse Engberg til æresmedlem
Lis Petersen indstiller Åse Engberg til æresmedlem, hvilket de tilstedeværende medlemmer af
DSNR ved GF bifalder.
Åse takkede for indstillingen. Åse gjorde i sin tale opmærksom på, hvor vigtigt det er
fremadrettet at styrke rehabilitering af borgere med hjerneskade.
10. Ønsker og visioner fra medlemmer
Monica Reinholdt, OUH, efterlyser temadage, som indeholder emner som fx agiteret adfærd og
misbrug, eller en blanding heraf.
Jette Kristensen spørger til, hvorfor DSNR ikke er politisk. Lis Petersen besvarer spørgsmålet
med, at bestyrelsen er med i forskellige grupper og faglige fora, og at de den vej forsøger at
påvirke og få indflydelse på udviklingen.
11. Eventuelt.
Der spørges til, om der kan søges om tilskud til monofaglige temadage/-arrangementer. DSNR
er kendt for at have tværfaglig tilgang til arrangementer. Bestyrelsen vil gerne have input fra
grupper/personer, der sidder inde med gode ideer til arrangementer og temadage og vil tage
op på bestyrelsesmøder, hvis der søges om tilskud til disse arrangementer.

Lars Siert takkede for god ro og orden.

