Onsdag d. 10.2.2021. Online/zoom link sendt ud

Generalforsamling i Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose
Tilstede: Charlotte Enemark Rasmussen, Morten Østergaard Thomsen, Henrik Thiesen, Heidi Gøtze, Katrine
S. Johansen, Birgitte Thylstrup.
Dirigent og referent: Birgitte Thylstrup
1. Foreningens virksomhed i det forløbne år, formandsberetning
Aktiviteter: Det har været et godt men mindre aktivt år. Meget er blevet udsat, bl.a. DD Nordic og temadag
om kognitive problemer. Temadag om kognition og unge udsættes til efterår 2021, Sundholm København.
Vi har søgt at være mere aktive på FB for at holde kontakt med medlemmer og andre inden for området,
bl.a. er der lagt videoer ud og inviteret til andre webinarer, eksempelvis CRFs om COVID-19 og DD.
Hjemmeside: Vi har også brugt tid på at udvikle vores hjemmeside med hjælp fra Torben Madsen, Moby
Kommunikation. Send derfor gerne rapporter mm., som vi kan lægge op. Morten og Birgitte varetager det
pt., og der planlægges, at alle indføres i arbejdet, når vi kan mødes igen, forhåbentligt til efteråret. På
hjemmesiden kan man melde sig til som medlem og få rabat på vores aktiviteter.
FB: Vores FB-side får hele tiden nye henvendelser. Så der er opmærksomhed på netværket.
Nye aktiviteter: Der planlægges to online webinars i forår/sommer om frailty. Henrik og Charlotte er
tovholdere og rækker ud til andre, hvis der er behov. Vi søger at bruger Birgittes zoom kontakt og evaluerer
ift., om vi skal købe adgang gennem netværket.
2. Regnskab og godkendelse af budget:
Egenkapital primo

227.692

Periodens resultat

-45.256

Egenkapital ultimo

182.436

Der er en sund økonomi, som stadig nyder godt at, at vi gik ud af året med overskud, primært fra 2019 fra
Konferencen Meeting the Dragon.
3. Indkomne forslag.
Ingen udover webinarer, planlægning af mødeårshjul for bestyrelsen, herunder heldagsmøde i efterår, hvor
der planlægges fremadrettet og indlæres hjemmeside (Charlotte tovholder).
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
1

På grund af de manglende aktiviteter i år, og da der ikke er nogen, der ønsker at stille op, fortsætter
bestyrelsen og valg udsættes til 2022. Dejligt, vi kan bygge videre på samarbejde og vores erfaringer.

Formanden kontakter sidste indtrådte:
Suppleant: Nicoline Haar Kristensen: nico_kristensen@hotmail.com
Bestyrelse: Natalie Nymann Petersen: nymann.petersen@holsterbro.dk
5. Evt.
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