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Referat 
af generalforsamling i Den tværgående brancheklub for læge- og sygeplejesekretærer fredag den 2. marts 2018. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmeudvalg 
4. Godkendelse af dagsorden 
5. Bestyrelsens beretning 
6. Indkomne forslag 
7. Valg 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer 
b. 4 suppleanter 
c. Elevobservatør 

8. Eventuelt 

 

Kathe bød velkommen. 

Speciel velkommen til Sadie Bistrup, faglig konsulent HK.  

Ad 1: Valg af dirigent. 
Kathe foreslog Sadie Bistrup. 

Sadie blev valgt og takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var sendt rettidigt ud, i henhold til vedtæg-

terne. 

Sadie erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet. 

Ad 2: Valg af referent. 
Doris Christensen blev valgt.  

Ad 3: Valg af stemmeudvalg. 
Enighed om kun at nedsætte stemmeudvalg, såfremt der bliver behov for det. 

Ad 4: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

Ad 5: Bestyrelsens beretning. 
Kathe læste beretningen op. (Beretningen er tidligere udsendt til hele bestyrelsen): 

Der er nu gået et år siden jeg stod her sidst. 

Ved sidste generalforsamling i marts 2017 sagde vi farvel til  Charlotte Martini, Hvidovre Amager Hospital som 

ordinært bestyrelsesmedlem. På generalforsamlingen i 2017 var der også valg til elevobservatør, men desværre 



 

 

fik vi ikke valgt nogen elevobservatør. Vi havde også valg til suppleanter, skulle bruge 4 og fik også 4. Charlotte 

Martini valgte at stille op som suppleant, så helt farvel sagde vi dog ikke. 

Efter sidste års generalforsamling, mødtes bestyrelsen til en planlægningsweekend på Klinten. For første gang 

uden deltagelse af medarbejdere fra både Kommunal og Service, dette var meget mærkeligt. Der skulle ske en 

konstituering af bestyrelsen og der skulle planlægges aktiviteter for resten af året. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Doris Christensen som næstformand. Vores kontaktperson i HK Kommunal er 

faglig medarbejder Anette H. Karlsson og fra HK Service er det Marianne Wenneberg. 

Da vi sad Klinten, fik planlagt efterårets arrangementer for 2017 og forårets arrangementer 2018.  

Forårsprogrammet for 2017. 
Var allerede planlagt i efteråret 2016 og udsendt i Diagnosen foråret 2017 hvor der var udbudt 

• Kræft – hvad er det? V/Charlotte Wilken-Jensen 
• Thit Jensen – Et spændende kvindeliv v/Hanne Faldborg 
• Stress og trivsel v/Mikael Rasmussen 
• Familiearrangement – Sagnlandet Lejre 

Efter generalforsamlingen fortsatte vi succesen med vores Goddag- og farvelfest. Denne gang var temaet Grøn-

landsk med en meget lækker buffet tilberedt af HK Hovedstadens kantine og som underholdning havde vi besøg 

af et Grønlandsk kor, det var en rigtig stor oplevelse og en kæmpe succes. 

Vi havde igen til denne generalforsamling indkøbt 10 gaver som der blev trukket lod om. Også denne gang var 

dette en kæmpe succes. 

Sædvanen tro havde vi forskellige boder, som var stillet op ude i forhallen. Igen i år havde vi valgt at man selv 

skulle betale for vinen, og også denne gang kunne man købe en halv flaske. 

Efterårsprogrammet bød på 
• Læger uden grænser 
• Rundvisning på Politigården 
• Brancheklubbens 30 års jubilæum 

Læger uden grænser d. 5. september 2017. 
Vi havde besøg af Jette, som er sygeplejerske hos Læger uden grænser. Hun fortalte om sine mange oplevelser 

fra forskellige lande. Jette fortalte om sine mange år i Afrika, hvor hun har været med til at gøre en stor indsats for 

tuberkuloseramte. Hun fortalte at TB er meget udbredt, men det er en sygdom som man ikke vil tale så meget 

om. Ofte blev folk bare efterladt af deres pårørende, hvis de havde TB. Jette havde også arbejdet med malaria-

ramte mennesker. Hun havde også arbejdet i Sibirien i en fangelejr, under meget vanskelige forhold og i ekstrem 

kulde. Jette fortalte, at hun synes, at Læger uden Grænser gør en stor forskel i hele verden. 

Rundvisning på Politigården d. 6. november 2017 
Vi besøgte Politigården, hvor vi var ca. 40 kvinder der blev modtaget af fire tidligere ansatte ved Københavns Po-

liti. Vores rundvisere var vidende fortællere, der trods alvoren i deres arbejde havde en god portion jysk humor at 

krydre med på turen rundt. 

Vi startede udenfor med at se på den ”store firkantede anonyme kasse”, der ikke på nogen måde afslørede, hvem 

der havde til huse der, hvilket også var meningen. Bygningen er opført 1918-24. Men selv om bygningen udefra 

er firkantet, så er den indvendige bygning samt den indvendige gård rund. Der er mange fine detaljer i bygningen, 

flotte søjler i marmor, terrazzogulve, ædle træsorter, højt til loftet og stuk.  

Men der var også noget uhyggeligt ved de lange mørke gange, med masser af hemmeligheder bag de mørke 

tunge døre. 

Vi fik mange god og informative historier fra 2. verdenskrig, og vi så mindevæggen med de faldne politimænd fra 

2. verdenskrig. Vi hørte om Københavns Byrets afdeling, om Dommervagten og om Politigårdens Fængsel, hvor 

negative stærke og voldelige er indsat. De sidder isolerede i deres celler 23 timer i døgnet, og har kun mulighed 

for en tur ud 2x½ time dagligt fulgt af to fængselsbetjente. 



 

 

Vi sluttede ude i den runde gård, hvor vi kunne stå og se op på den smukke stjernehimmel i den kolde klare no-

vemberaften. 

Jeg kan også lige fortælle jer, at der jo var rigtig mange som stod på venteliste til denne rundvisning og som jo 

desværre ikke havde mulighed for at komme med, så derfor har vi fået booket en ny rundvisning på Politigården 

(2 hold á 20 personer, i alt 40 personer) den 9. april 2018. Denne rundvisning er ikke annonceret da den kun bli-

ver sendt ud til dem der står på venteliste. I skal dog vide, at når I får brevet om at I har fået denne plads er det 

meget vigtigt at I melder tilbage til Anette H. Karlsson om I ønsker at deltage, da der står flere på venteliste end 

der er plads til og Politiet skal have en deltagerliste senest 1 uge før og når den er sendt er det ikke muligt at 

sætte andre på listen. 

Brancheklubbens 30 års jubilæumsfest d. 17. november 2017. 
Vi fik denne aften holdt en rigtig fin 30 års jubilæumsfest hvor ca. 100 medlemmer var mødt op i godt humør og 

nogle havde endda taget udfordringen op og kom i 80’er tøj. Formand fra HK Kommunal Winnie Axelsen kom og 

holdt en lille tale for os, der var mange roser til os fra Winnie. Vi kan i hvert fald sige, at vores arbejde bliver værd-

sat fra Kommunal, hvilket vi godt kan være rigtig stolte af. Jeg kan også i den forbindelse fortælle at vi havde fået 

et tilskud fra HK Kommunal på 10.000,- kr. og fra HK Service fik vi et tilskud på 2.500,- kr. 

Jeg havde set alt det igennem som jeg havde tilbage i tiden og fik da også fortalt lidt om alle de arrangementer og 

temaer ved generalforsamlingerne. Det var sjovt at sidde og se tilbage og jeg må sige at vi som bestyrelse og jer 

som medlemmer godt kan være stolte over alt det som vi i Brancheklubben har udrettet igennem de sidste 30 år. 

Vi fik en menu fra kantinen som bestod af rejecocktail, en buffet med forskelligt kød og tilbehør og til dessert fik vi 

en pære Belle Helene. I dagens anledning betalte brancheklubben alle drikkevarer. Til kaffen havde vi indkøbt 

chokolade. Vi havde fået fat i Baagerne som kom og spillede 80’er musik og der blev da også danset. 

En rigtig hyggelig aften. 

Bestyrelsen. 
Ud over arrangementerne har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder, henholdsvis i maj, august, oktober,  januar og fe-

bruar. 

I efteråret udarbejdede bestyrelsen program for aktiviteterne for foråret 2018 som blev udsendt i efteråret 2017. 

HK SERVICE – Praksissekretærerne. 
Vores faglige konsulent Marianne Wenneberg fra HK-Service er for nylig fratrådt sin stilling, så derfor er der ikke 

noget nyt til beretningen fra HK Service. 

Vores foreløbige kontaktperson fra HK Service er derfor Marianne Resting. 

Afslutning. 
Sluttelig vil jeg sige tak for et godt samarbejde til bestyrelsen, Marianne Wenneberg og Anette Harboe Karlsson i 

det forløbne år og ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år. 

I er også meget velkomne til at komme med forslag til foredrag eller andet, som I kunne tænke jer skulle med på 

aktivitetslisten. Den kommende bestyrelse vil lade alle forslag indgå i planlægningen i det nye bestyrelsesår. 

Igen i år skal jeg bede om, at ALLE der tilmelder sig et arrangement også husker at melde tilbage, hvis man er 

forhindret – det er dyrt at betale for pladser, der ikke er besat, og der er måske andre der gerne ville have delta-

get. Vi i bestyrelsen vil forsat krydse af ved arrangementerne. Antallet af medlemmer der udebliver uden afbud er 

blevet meget mindre – ved det arrangement vi havde i januar 2017 var der kun et medlem som blev væk uden 

afbud. Dog vil bestyrelsen igen i år opfordre jer til, at når vi har arrangementer ude i byen f.eks. rundvisninger om 

at møde op til den i bekræftelsen nævnte tid, og skulle man være forsinket eller bliver forhindret i sidste øjeblik, er 

det vigtigt at sende en SMS eller ringe til tovholderen på det nævnte mobilnummer. 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling og forhåbentlige godkendelse. 

Der var ingen kommentarer til beretningen, hvorfor den blev godkendt.  



 

 

Ad 6: Indkomne forslag. 
Ingen 

Ad 7: Valg. 

a) 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Gitte Hørmark Andersen. 

Anni Brodersen. 

Joan Munkebæk. 

 Alle tre blev valgt. 

 b) 4 suppleanter. 
Lone Andersen.  

Dorte Gonzalez. 

Hanne Krag. 

Charlotte Martini. 

 Lone Andersen, Dorte Gonzalez og Hanne Krag blev valgt. 

 Charlotte Martini ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Jette Peitersen valgt. 

c) Elevobservatør. 
 Desværre ingen. 

Ad 8: Eventuelt. 
Kathe takkede Charlotte Martini for tiden i bestyrelsen med en buket blomster. 

Sadie Bistrup takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
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