
Referat af generalforsamling for Skive, Salling, Fjends lægeforening d. 7. december 2018

Sted: Restaurant Strandtangen, Skive

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.
(Beretningen for Skive lægelaug og SSFL slået sammen).

Formand Charlotte Eithz fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev taget til 
efterretning uden indsigelser. Charlotte kom bl.a. ind på følgende punkter:

 Det forgangne års fællesmøder og det kommende års møder. Der blev lavet en 
vellykket tur til Hamborg.

 Aktiviteten i PLO-K incl. samarbejdet med Skive kommune. Vi har et godt og tæt 
samarbejde med kommunen. Det er lykkedes at få en fast plejehjemslæge på alle 
plejehjem i kommunen.

 Arbejdet omkring dannelsen af Skiveklyngen, hvor der er afholdt stiftende 
generalforsamling i november. 

 Kollegial aktivitet i det forgangne år incl. velkomst til Inger Wæhrens Winther, der bliver 
fast læge i Roslev og information om de to læger, Bjarke Nissum og Thomas Ulstrup 
(ikke til stede) der starter i Pulsen i 2019. Carsten Gundorf stopper pr. 1.1.2019. Hans 
ydernummer bliver ikke besat, så hans patieneter overgår til ledig kapacitet i andre 
praksis i byen. Søren Peter Krarup har meldt ophør pr. 1.4.2019.

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

2. Indkomne forslag.
Ingen

3. Valg til bestyrelsen:
Valg til bestyrelsen foregik sammen med Skive Lægelaug, da bestyrelsen er fælles for de to 
foreninger. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Birgitte Fjerbæk og Charlotte 
Eithz var på valg. Begge blev genvalgt. Lisbeth Falkenberg og Jannik kruse Nielsen var ikke på 
valg og fortsætter derfor det næste år.  

4. Valg af revisor. Der skal fortsat være to lægelige revisorer. Begge revisorer blev genvalgt: 
Niels Christian Jensen og Rasmus Krogh

5. Drøftelse af det kommende års aktiviteter.
Bestyrelsen er i gang med at planlægge et mødeprogram for det kommende år som bliver slået 
op på skivelaeger.dk 

6. Evt.
Niels Christian Jensen gør opmærksom på at foreningen SSFL har 25- års jubilæum næste år, 
hvilket han synes skal markeres ved næste års generalforsamling. 



Dato for referat: 16.12.2018/ Birgitte Fjerbæk


