Referat af GF ved årsmødet i Odense den 21. marts 2018.
1. Valg af dirigent
Christian Pilebæk vælges til dirigent.
2. Godkendelse af referat fra GF 2017
Ingen bemærkninger til referatet fra GF 2017, 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
Intet til dette punkt.
5. Beretninger fra nedsatte udvalg.
Intet til dette punkt.
6. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
Lis Petersen fremlægger regnskabet for 2017, der gav et overskud på ca. 19.000 kr.
Lis Petersen nævner, at der har været overvejelser omkring nedsættelse af årskontingentet,
men da der har været underskud i de to foregående år, indstiller man fra bestyrelsens side til
at fastholde det nuværende kontingent på 225 kr. årligt og så genoverveje beslutningen, når
næste års regnskab foreligger.
Kontingentet på 225 kr. årligt blev godkendt.
7. Valg af selskabets repræsentanter til andre selskaber.
Intet til dette punkt.
8. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen
Jørgen Feldbæk ønsker ikke genvalg til bestyrelsen.
Lis Petersen, Jim Jensen og Anne-Britt Møller Roesen ønsker genvalg til bestyrelsen.
Derudover opstiller Bente Dam, centerleder/ledende sygeplejerske, Hammel Neurocenter og
Louise Nørreslet Gimsing, læge, Afsnit for Traumatisk Hjerneskade pr. 1.4.2018.

Der er en kort præsentationsrunde af de to nye kandidater, der opstiller til bestyrelsen,
hvorefter der kan stemmes.
Stemmesedlerne optælles af to uvildige medlemmer af selskabet.
Christian Pilebæk får resultatet af sammentællingen og kan meddele, at stemmerne på de 38
stemmesedler har fordelt sig som følger:
Jim Jensen: 37 stemmer.
Lis Petersen: 32 stemmer.
Louise Nørreslet Gimsing: 30 stemmer.
Bente Dam: 27 stemmer.
Anne-Britt Møller Roesen: 19 stemmer.
Da der kun skulle bruges 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant betyder det, at Anne-Britt
Møller Roesen udgår af DSNRs bestyrelse.
9. Indstilling af æresmedlem
Intet til dette punkt.
10. Ønsker og visioner fra medlemmer
Intet til dette punkt.
Christian Pilebæk opfordrer alle medlemmer til at henvende sig, hvis de har nogle emner, som
de ønsker DSNRs bestyrelse skal tage op ved et fremtidigt seminar/temadag.
11. Eventuelt.
Der spørges til en evt. sammenslutning af Dansk Selskab for Neurorehabilitering og Dansk
Selskab for Apoplexi.
Lis Petersen besvarer spørgsmålet med, at der ikke har været nogle tiltag omkring dette, men
at der derimod har været en snak om at afholde fælles arrangementer.
Hysse Forchhammer orienterer om et kommende arrangement den 10.4.2018, som arrangeres
af Dansk Selskab for Apoplexi. Arrangementet støttes økonomisk af DSNR og annonceres på
DSNRs hjemmeside: http://neurorehabilitering.dk/kalender/
Christian Pilebæk takkede for god ro og orden.

