
Referat af generalforsamling for SSFL, PLO-K og Skiveklyngen d. 6. december 2019

Sted: Restaurant Strandtangen, Skive

1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Henrik Laursen, referent: Birgitte Fjerbæk.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og korrekt ifht. 
foreningens vedtægter

2. Bestyrelsens beretning om foreningernes virksomhed i det forløbne år.

Formand for SSFL og PLO-K, Charlotte Eithz fremlagde bestyrelsens beretning om de to 
foreninger. Beretningen blev taget til efterretning uden indsigelser. Charlotte kom bl.a. ind 
på følgende punkter:

Det forgangne års fællesmøder og det kommende års møder.

Aktiviteten i PLO-K incl. samarbejdet med Skive kommune. Vi har fortsat et godt og 
tæt samarbejde med kommunen.

Kollegial aktivitet i det forgangne år incl. velkomst til Anja Mølgaard Riis, der bliver 
fast læge i Roslev fra den 1.1.2019.

Formanden for Skive klyngen, Jannik Kruse fremlagde beretning for Skiveklyngen. Beretning
blev taget til efterretning. Jannik kom bl.a. ind på:

De to klyngemøder der er afholdt – et vedr. øjeninfektioner (dog inden der var 
mulighed for dataudtræk) og det store fællesmøde i september med personalet som
var en succes. Der vil blive arbejdet med også fremover at lave et lårligt 
arrangement, hvor praksispersonale deltager.

Næste år er der allerede planlagt to klyngemøder. Et i januar hvor emnet er opioider
og hvor vi for første gang skal arbejde med dataudtræk og igen et møde i maj.

3. Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Lisbeth Falkenberg fremlagde foreningernes regnskab. Regnskabet blev vedtaget 
uden indsigelser.

4. Indkomne forslag.  Ingen

5. Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen for de tre foreninger er fælles. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 
gangen. Lisheth Falkenberg og Jannik Kruse var på valg. Jannik blev genvalgt. Charlotte 
Berentsen blev valgt i stedet for Lisbeth (der ikke modtog genvalg). Birgitte Fjerbæk og 
Charlotte Eithz var ikke på valg og fortsætter det næste år.

6. Valg af revisor.  Niels Christian Jensen og Rasmus Krogh ønskede ikke genvalgt. Lisbeth 
Falkenberg og Henrik Laursen blev valgt som nye revisorer.



7. 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

8. Evt. Ingen emner her.

Dato for referat: 12.12.2019/ Birgitte Fjerbæk


