SOCIALPOLITISK FORENING HOVEDSTADEN
Generalforsamling - april 2015 - referat

Referat af generalforsamling i Socialpolitisk Forening Hovedstaden 28. april 2015
1/ Valg af dirigent og referent
Preben Etwil blev valgt som dirigent, Kirsten Windekilde som referent.
Preben konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt i henhold til vedtægternes § 7, stk. 1 og 2,
og gav herefter ordet til formanden.
2/ Bestyrelsens beretning
Formand Ove Lund aflagde beretning for foreningsåret 2014/2015. Formandsberetningen er tilgængelig på
Hovedstadsforeningens hjemmeside www.socialpolitisk.dk.
Under beretningen introducerede Ove idéen om, at Hovedstadsforeningens medlemsarrangementer følger
emnerne for Landsforeningens tidsskriftet Social Politik.
Preben Etwil, der er redaktør på tidsskriftet, uddybede: Social Politik udkommer 6 gange årligt og har et tema
for hvert nr. I resten af 2015 er temaer: Psykiatrien i Danmark, Evidens, Magtudredning og magtudøvelse, og så
er der et sidste nr. med (endnu) åbent emne.
Under debatten blev den kommende bestyrelse opfordret til at bruge overlæge dr. med. Peter Gøtzsche i
forbindelse med et medlemsarrangement om medicinering i psykiatrien. Peter Gøtzsche har i sin bog fra 2013
“Dødelig medicin og organiseret kriminalitet” rettet en skarp kritik mod medicinalindustrien, som sætter
patienters liv på spil for penge. Med en komplet, saglig dokumentation har han påpeget, at medicinalindustrien
med ufine metoder har korrumperet sundhedsvæsenet med den konsekvens, at danskerne i dag er stærkt
overmedicinerede. Der er et særligt fokus på medicinforbruget indenfor psykiatrien, hvor et stigende antal
diagnoser har givet medicinalindustrien frit spil.
Preben fortalte, at der i hvert nr. er en klumme, hvor man ikke behøver at følge det enkelte nr.s givne emne, så
”Har I 2 fede sider, så sendt dem ind”, lød opfordringen fra Preben.
Der udspandt sig en debat om at bruge Facebook mere aktivt. ”Hvis du har noget på hjerte i den socialpolitiske
debat, så læg det på nettet straks! Det genererer (også) flere engagerede medlemmer!” lød opfordringen fra
flere.
Med de faldne bemærkninger blev beretningen godkendt.
3/ Årsregnskab for 2014
Kirsten Windekilde præsenterede årsregnskab for 2014, som også blev fremlagt skriftligt. Årets forbrug
afspejler, at der i 2014/2015 har været få medlemsarrangementer. Ved udgangen af 2014 har
Hovedstadsforeningen således mere end 70.000 kr. på kistebunden – hvor de jo ikke skal blive, men omsættes i
medlemsaktiviteter, der kan bidrage til at skabe socialpolitisk opmærksomhed og debat.
Regnskabet er ikke revideret, da vores revisor har sagt farvel i løbet af foreningsåret 2014/2015. Bestyrelsen
tager initiativ til en ny revisorordning.
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4/ Forslag til vedtægtsændringer
Der var ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer.
5/ Øvrige indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
8/ Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter vedtægternes § 4, stk. 1 udgøres Hovedstadsforeningens bestyrelse af 7-9 medlemmer. I årets løb har Sille
Madsen, valgt i 2014, og Kim Würtz, valgt i 2013, trukket sig fra bestyrelsesarbejdet på grund af travlhed.
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg: Kirsten Windekilde, Mette Roerup og René Meyrowitsch.
På valg og genopstiller: Ove Lund.
Generalforsamlingen skulle således vælge 3-5 nye medlemmer.
Anne Sofie Bøjrup, Diana Kamure og Malene Haarder stillede op, præsenterede sig og blev valgt.
Bestyrelsen udgøres således i 2015/2016 af Anne-Sofie Bøjrup, Diana Kamure, Kirsten Windekilde, Malene
Haarder, Mette Roerup, Ove Lund og René Meyrowitsch.
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.
9/ Evt.
De medlemmer, der endnu ikke har besvaret bestyrelsens spørgeskema, opfordredes til at downloade det fra
Hovedstadsforeningens hjemmeside www.socialpolitisk.dk, besvare det og returnere besvarelsen til
kwindekilde@gmail.com, for at oversigten over medlemmernes erfaringer og interesser kan blive et endnu
bedre redskab i forhold til at imødekomme medlemmernes interesser ved planlægningen af kommende
medlemsaktiviteter og at trække på medlemmernes erfaringer i det socialpolitiske arbejde.
Hans Jørgen Wiberg foreslog, at bestyrelsen holder åbne bestyrelsesmøder på Skype, hvilket vil give mange
flere medlemmer mulighed for at bidrage til foreningsarbejdet.
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