Referat ordinær generalforsamling Gynækologklubben
Lørdag den 30. april 2016, klokken 9.00. Klarskovgård, Korsør.
Dagsorden:
1. valg af dirigent
Jørn Rolighed valgt til dirigent.
2. formandens beretning
Lisbeth Eriksen aflagde beretning om de tre afholdte kurser i det sidste år. Der har været 3 meget
velbesøgte kurser på hhv. Klarskovgård med deltagelse af personale april 2015, Hesselet september
2015 og København januar 2016. I forbindelse med kurset januar 2016 afholdte personelt et kursus
sideløbende.
Der var spørgsmål til gynækologklubben vedrørende ansvaret overfor personalegruppens
kursusarrangører, idet en del af personalegruppens møde i år var financieret af sponsorer
personalegruppen selv havde skaffet, så der var en overskud på afholdelse af kurset.
Der blev herefter diskuteret hvordan det fremtidige samarbejde med personalegruppen skal foregå
og financieres. Der var enighed om at klinikejer er ansvarlig for personalegruppens uddannelse.
3. annoncering af det kommende års kurser
De kommende 3 kurser bliver Hesselet september 2016 med blandede bolscher med
Thyriodeasygdomme, POTS, Januar 2017 på Comwell Borupgård med Osteoporose, det kommende
møde i April 2017 har ikke nogen fastlagte emner endnu.
4. rettidigt indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
5. aflæggelse af det reviderende regnskab
Ingrid gennemgik regnskabet. Der er en generel enighed ved generalforsamlingen om ikke at
oparbejde yderligere kapital, at eventuelt overskud skal bruges til at finansiere personalekursus,
eller billigere kurser, eventuelt at lave en fast betaling til personalekurset.
Der var forespørgsel om hvor mange sponsorpenge der går til personalekurset og der er ikke aftalt
noget umiddelbart.
Regnskabet blev vedtaget med bemærkninger.
6. valg til bestyrelse
Lisbeth Eriksen er på valg og genopstiller ikke. Birgitte Rindum foreslået som nyt medlem af
bestyrelse og valgt. AnneLene Bülow, Birgit Arentoft og Jørn Rolighed er tilknyttet som associerede
medlemmer.
7. valg af revisorer og suppleanter
Birgit Arentoft er genvalgt som revisor
8. redegørelse for budget

Næste års budget er gennemgået og kassebeholdningen skal forblive i den størrelsesorden at et
kursus kan aflyses med kort varsel uden kassebeholdningen bliver negativ. Der er afsat 15.000
kroner til kursusforberedelse og der blev diskuteret mht. at afsætte 20.000 kr som en
underskudsgaranti til personalekurset.
Budget blev vedtaget.
9. fastsættelse af kontingent
Der er ikke noget kontingent.
10. eventuelt
Forslag om at ændre kursussted fra Klarskovgård. Dette er taget til efterretning.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen i god ro og orden.
Referent: Astrid Petersen

