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FSD generalforsamling 2016.
Referat fra FSD' 67. ordinære generalforsamling på Hotel Comwell i Kolding,
onsdag den 12.oktober 2016, kl.15.00.
Der var mødt 19 personer til generalforsamlingen.
Formand Svend Christiansen bød velkommen.
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Thorkil Vandborg, Herning.
Thorkild blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig varslet, og indkaldt ifølge vedtægterne.
Pkt. 2 Beretning for foreningsåret 2015-2016.
Beretningen er udsendt i skriftlig form.
Beretningen er lagt på FSD's hjemmeside.
I.A.B. til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
Svend Christiansen supplerede årsberetningen med en kort orientering om
brancheråd for sygehuse (BRSY) under MMF.
Der er udarbejdet en forretningsorden, som er godkendt af FSD’s bestyrelse og
brancheråd. Forretningsordenen skal godkendes af MMF’s bestyrelse i december.
Det medfører bl.a., at fremover vil MMF afholde alle udgifter i forbindelse med
brancherådsmøder, samt sekretariatsbetjene brancherådet.
Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab.
v/ Preben Hansen, kritisk revisor.
Preben Hansen fremlagde det reviderede regnskab og budget 2017.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret for ordinære og ekstraordinære
medlemmer, samt passive medlemmer.
Kontingent for ordinære og ekstraordinære medlemmer er 500,-kr/år (uændret).
Kontingent for pensionister er fra 2017, 100,-kr/år (nyt).

Pkt. 5 Indkomne forslag.
Der er ikke indkomne forslag.
Pkt. 6 Valg af formand.
På valg er teknisk chef Svend Christiansen, Regionshospitalet Randers.
Svend Christiansen er villig til genvalg.
Svend Christiansen blev genvalgt med akklamation.
Pkt. 7 Valg til bestyrelsen.
7.1 På valg er teknisk koordinator Kaj Hyldgaard Olsen.
Kaj ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår teknisk chef Kim Ulrik Bodekær Hansen, Slagelse
Sygehus.
Kim Ulrik Bodekær Hansen blev valgt med akklamation.
7.2 Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår funktionsleder Hans Bloch, Aarhus Universitetshospital.
Hans Bloch blev genvalgt med akklamation.
Pkt. 8 Valg af revisorer.
8.1 På valg er statsautoriseret revisor, Per Antonsen, KPMG.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Per Antonsen, KPMG blev genvalgt.
8.2 Valg af kritisk revisor.
Preben Hansen er villig til genvalg.
Preben Hansen blev genvalgt med akklamation.
Pkt. 9 Eventuelt.
Svend Christiansen takkede Kaj Hyldgaard for hans store indsats og
engagement i FSd, samt det gode samarbejde med den øvrige bestyrelse.
Thorkil Vandborg opfordrede medlemmerne til at sende artikler til fagbladet
HDA, gerne med en kritisk vinkel, som kan bringe gang i en debat om
forholdene indenfor vores arbejdsområde.
Henning Pedersen orienterede om temadag den 26.januar 2017.
Temadagen afholdes i et samarbejde mellem FSSD og FSD.
Henning Pedersen opfordrede til at komme med emner til temadagen.
Referent.
Henning Pedersen

Referat godkendt af dirigent Thorkil Vandborg den 17. oktober 2016.

