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Generalforsamling DSKKB
Fredag d. 29. april
NIKKB Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Budget og kontigentfastlæggelse for 2016
5. Valg af bestyrelse og revisor. Følgende er på valg: 

1. Jan Nordsteen - kan ikke modtage genvalg pga. periode på 8 år
2. Kim Corfixen - ønsker genvalg
3. Lise Hestbæk - ønsker genvalg
4. Valg af kritisk revisor - Tue Kallestrup ønsker ikke at genopstille

Bestyrelsen foreslår Line Press Sørensen som bestyrelsesmedlem

6. Indkomne forslag
1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer (se bilag 1)

7. Evt. 
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Forslag til ændring af DSKKB’s love/vedtægter. 

Bestyrelsen ønsker en modernisering af foreningens vedtægter, herunder nogle 
præciseringer som er påkrævet ift. foreningens bank. 

1. Overskriften ændres fra “DSKKBs love” til “Vedtægter for Dansk Selskab for 
Kiropraktik og Klinisk Biomekanik”. Dette gennemføres generelt i dokumen-
tet. 

2. §2 stk 1 ændres fra “Stk. 1. Selskabets formål er at fremme uddannelse, ud-
vikling, planlægning og videnskab inden for det kiropraktiske fagområde og 
klinisk biomekanik i Danmark.” til: “Selskabets formål er at stimulere til ud-
vikling af faglige tiltag af høj kvalitet inden for det kiropraktiske virksomheds-
område”.

3. §6 stk. 2. Der tilføjes et punkt over dette og de andre rykkes ned. Punktet 
hedder: “Bestyrelsen tegnes af den siddende formand og kasserer”. 

Motivation: 

1. Dette er mere korrekt og det som fx. banken efterspørger
2. Vi mener den nye formulering er mere tidssvarende, hvor DSKKB indgår i et 

naturligt samarbejde med DKF, uddannelsen på SDU og NIKKB, hvorfor vi 
søger ikke at have overlappende formål med nogle af de andre institutioner. 

3. Dette punkt er et krav fra banken, således at alle papirer ikke skal underskri-
ves af hele bestyrelsen, men formand og kasserer kan agere officielt på be-
styrelsens vegne i økonomiske aspekter fx. udskiftet af bestyrelsesmedlem-
mers adgang til banken osv. 


