
Referat af generalforsamling for Skive lægelaug d. 2. december 2016 

Sted: Højslev kro 

1. Valg af dirigent og referent. 
Henrik Laursen blev valgt til dirigent og Birgitte Fjerbæk blev valgt til referent. 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og korrekt ifht. 
foreningens vedtægter 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
Formand Rasmus Krogh fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev taget til 
efterretning uden indsigelser. Rasmus kom bl.a. ind på følgende punkter: 

 Det forgangne års fællesmøder. 

 Der er i løbet af året revideret vedtægter for SSFL og Lægelauget og de to foreninger er 
blevet adskilt økonomisk.  

 Aktiviteten i PLO-K incl. samarbejdet med Skive kommune, som stadig opfattes som 
godt.  Aktuelt er der gang i drøftelser om hvordan/ om det er muligt at implementere den 
nye aftale vedr. faste plejehjemslæger.   

 Kollegial aktivitet i det forgangne år incl. opløsning og nydannelse af praksis.   

 

3. Godkendelse af revideret regnskab 
Kasserer Lisbeth Falkenberg fremlagde foreningens regnskab. Regnskabet blev vedtaget uden 
indsigelser. 
Kontingentet opkræves automatisk af regionen for foreningens medlemmer.  

4. Indkomne forslag. 

Ingen 

5. Valg til bestyrelsen: 
Valg til bestyrelsen foregik sammen med Skive Lægelaug, da bestyrelsen er fælles for de to 
foreninger. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Rasmus Krogh og Birgitte 
Fjerbæk var på valg. Rasmus Krogh modtog ikke genvalg.  Birgitte Fjerbæk blev genvalgt. 
Charlotte Eithz blev valgt i stedet for Rasmus. Charlotte Eitzh har også indvilliget i at blive ny 
formand for SSFL og Lægelauget. Lisbeth Falkenberg og Henrik Laursen var ikke på valg i år 
og fortsætter derfor næste år.  

 

6. Valg af revisor. Der skal fremover være to lægelige revisorer. Som revisor blev valgt Niels 
Christian Jensen og Rasmus Krogh 

 

7. Drøftelse af det kommende års aktiviteter. 
Bestyrelsen er i gang med at planlægge et mødeprogram for det kommende år.  

 

8. Evt. 
Inger Winther Wæhrens, som bor i Skive og er kommende fase III læge i Skive (er aktuelt i 
Fase II i Region Nord) er ved at danne en gruppe for alle uddannelseslæger i Skive, Salling, og 
Fjends og opfordrer alle lægepraksis til at give besked, når de får uddannelseslæger for at give 
dem invitation til gruppen. Der bliver udsendt mail med kontaktoplysninger.  

Referent: Birgitte Fjerbæk 
Dato for referat: 07-12-2016 


