
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 
I BRANCHEKLUBBEN FOR LÆGE- OG 
SYGEPLEJESEKRETÆRER 

FREDAG DEN 1. MARTS 2019 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Godkendelse af dagsordenen 

5. Bestyrelsens beretning 

6. Indkomne forslag 

7. Valg 

a. formand 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

c. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 

d. 4 suppleanter 

e. 1 elevobservatør 

8. Eventuelt. 

 

Formanden Kathe bød velkommen til generalforsamlingen med speciel velkomst til Sadie Bidstrup, faglig 
konsulent i HK. 

Herefter præsenterede formanden bestyrelsen, og gik direkte over til dagsordenen. 

 

Ad 1: Valg af dirigent 

Sadie Bidstrup blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var blevet sendt rettidigt ud i 
henhold til vedtægterne. Sadie erklærede generalforsamlingen for lovlig varslet. 

Ad 2: Valg af referent 

Annie Brodersen blev valgt. 

Ad 3: Valg af stemmeudvalg 

Dette punkt ville blive taget op igen, hvis det blev nødvendigt. 

Ad 4: Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. Det bemærkes, at pkt. 7 d er der 2 gange, hvorfor der skal stå pkt. 7 d og pkt. 7 e. 

Ad 5: Bestyrelsens beretning 

Kathe læste beretningen op: 

 



BERETNING 2018 

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

Ved sidste generalforsamling i marts 2018 sagde vi farvel til Charlotte Martini, Hvidovre Amager Hospital 
som ordinært bestyrelsesmedlem. På generalforsamlingen i 2018 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. Lone Andersen, Dorte Gonzalez og Hanne Krag blev genvalgt og så sagde vi goddag og velkommen 
til Jette Peitersen. 

Efter sidste års generalforsamling, mødtes bestyrelsen til en planlægningsweekend på Klinten. 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 Kommu-
nal er faglig medarbejder Anette H. Karlsson og fra HK Service er det Marianne Resting. 

Da vi sad Klinten, fik vi planlagt efterårets arrangementer for 2018 og forårets arrangementer 2019. 

Forårsprogrammet for 2018 

var allerede planlagt i efteråret 2017 og udsendt i Diagnosen foråret 2018 hvor der var udbudt 

• Demens v. demenskoordinator Ane Eckermann 

• Generalforsamling og Goddag-og Farvel-arrangement 

• Familiearrangement: Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm 

Efter generalforsamlingen fortsatte vi succesen med vores Goddag- og farvelfest. Denne gang var temaet 
hollandsk med en lækker 3-retters menu tilberedt af HK Hovedstadens kantine og som underholdning havde 
vi besøg af Josephine Emilie Christiansen som dansede solo Latin for os og det var en rigtig stor oplevelse 
og en kæmpe succes. 

Desværre var der ingen gaver til generalforsamlingen, da et eller andet var gået galt. 

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 2018 

bød på 

• En retsmediciner på katastrofearbejde v. overlæge og retsmediciner Steen Holger Hansen. 

• Børn med angst v. formand for Foreningen for Børn med angst Mia Kristina Hansen 

• Besøg i Københavns synagoge - som desværre blev udsat til januar måned 2019 

En retsmediciner på katastrofearbejde d. 3. september 2018 

Her lærer de levende af de døde: Sammen med fem andre danskere steg Steen Holger Hansen af en bus 
på en tempelplads nær Phuket i Thailand. Folk vrimlede omkring, men brudstykker af samtaler og den gade-
larm, der normalt følger med et menneskemylder, var fraværende på pladsen. I stedet var der helt stille. 
Pludselig blev han klar over, at det, der lå på pladsen, var rækker af lig. 

Steen Holger Hansen fortalte om sit arbejde i Thailand efter tsunamien i 2004, hvor han rejste derned tre 
gange. 

Børn med angst d. 11. oktober 2018. 

Mia Kristina Hansen fortalte om hendes arbejde med børn med angst og hvordan hun selv havde haft det 
meget tæt ind på livet, da hendes egen søn havde haft angst.
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Besøg i synagogen i Krystalgade d. 10. januar 2019. 

Jair Melchior fortalte os om synagogen og jødedommen fra sin plads på forreste række, midtfor, i sin egen-
skab af overrabbiner. 

Synagogen hører til blandt verdens smukkeste, og med rette. 

Jair Melchior er 7. generation af overrabbinere. Hans oldefar var Marcus Melchior, og hans farfar er Bent 
Melchior. Da synagogens menighed er ortodoks, sidder mænd og kvinder ikke sammen. Mændene har deres 
pladser i gulvplan, og kvinderne sidder på balkonpladserne. Inde i synagogen skal mænd bære hoved-
beklædning. Det kan være en kalot, en hue, hat eller kasket. Derudover er der ingen krav til påklædning. Der 
er gudstjeneste 2 gange dagligt, morgen og aften. Hver gudstjeneste varer ca. 40 minutter. Shabbatguds-
tjenesten om lørdagen er længere end på hverdage med sine ca. 3 timer, men rummet bliver ikke kun brugt 
til religiøse formål. Der er også foredrag og koncerter. 

Jair Melchior tog torahrullerne ud af torahskabet. 

Rullerne, der er lavet af pergament, indeholder alle en håndskrevet version af De fem Mosebøger. Over 
torahskabet er der to tavler. De forestiller de to stentavler, som Moses bar ned fra Sinai Bjerg, da han havde 
modtaget de 10 bud fra Gud. 

Der er regler for stort set alt i jødedommen. F.eks. bør man stå op på en bestemt måde hver morgen. Jø-
derne spiser kosher. De blander ikke kød og mælkeprodukter, og mange jødiske familier har separate køk-
kenredskaber til disse produkter. Mælk og kød serveres heller ikke til samme måltid, da de ikke må blandes 
nede i maven. For den jødiske påske gælder det ligefrem, at der hører sig specialfremstillet service og lyse-
stager til. 

Jair Melchior fortalte også, at for jødedom taler man om ortodokse jøder, reformjøder og konservative jøder, 
som praktiserer de jødiske ritualer i forskellig grad. 

Alle 61 fremmødte syntes, det var en stor oplevelse at besøge synagogen. 

Bestyrelsen 

Ud over arrangementerne har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder, henholdsvis i maj, august, november, januar og 
februar. 

I efteråret udarbejdede bestyrelsen program for aktiviteterne for foråret 2019 som blev udsendt i efteråret 
2018. 

HK Service – Praksissekretærerne 

Vi har i hele 2018 haft Marianne Resting som midlertidig kontaktperson fra HK Service. Her i januar 2019 har 
jeg fået at vide, at vores kontaktperson nu hedder Anja Rose Pedersen, så velkommen til dig og vi glæder os 
til samarbejdet. 

Afslutning 

Slutteligt vil jeg sige tak for et godt samarbejde til bestyrelsen, Marianne Resting og Anette Harboe Karlsson i 
det forløbne år og ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år. Derudover vil jeg takke afdelingerne for 
et godt samarbejde. 

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 bestyrelses-
år. 

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 
deltaget. Vi i bestyrelsen vil forsat krydse af ved arrangementerne. Antallet af medlemmer der udebliver uden 
afbud er blevet meget mindre. 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 mobil-
nummer. 

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

 

Der var ingen kommentarer til beretningen, hvorfor den blev godkendt. 
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Ad 6: Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag 

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Før valget bad Annie Brodersen om ordet. Hun oplyste, at bestyrelsen har stået i en meget svær situation, da 
de fleste medlemmer (undtagen 2) ønskede at stoppe. Formanden for HK Kommunal blev inviteret til et be-
styrelsesmøde og blev informeret om situationen. HK kan desværre ikke tilbyde mere hjælp end vi får nu, så 
det kom der ikke noget ud af. Der blev afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor alle måtte tænke over 
tingene en ekstra gang, og heldigvis er der flere, som ønsker at fortsætte lidt endnu. Følgende blev valgt ind i 
bestyrelsen: 

a) Kathe Christiansen 

b) Dorthe Sabroe 
Dorthe Gonzales 
Eva Baagøe Andersen 

c) Lena Gregor Pedersen 

d) Lone Andersen 
Hanne Drachmann Krag 
Anne Sølvtofte 

Der var ikke flere, der ønskede at stille op, hvorfor der mangler 1 suppleant. 

e) Ingen blev valgt. 

 

Ad 8: Eventuelt 

Doris Christensen takkede for et godt samarbejde og glæder sig til fremtidige arrangementer. 

Kathe sagde pænt farvel til Doris Christensen, Lene Grandt Rasmussen, Joan Munkebæk og Jette Peitersen, 
som alle fik en buket blomster. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

06.03.19 AB 
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