
 

 

FSTA, generalforsamling 2019 

Referat af FSTA’s 8. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Nyborg Strand den 2. oktober 2019 kl. 
16.00-17.00  

Referat: 

FSTA´s formand Kaj Hyldgaard bød velkommen til generalforsamling 2019 

Pkt. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Westergaard, ÅF                                                                                   
Finn Westergaard blev valgt ved applaud.                                                                                                                 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

 Pkt. 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. v/ formand, Kaj Hyldgaard.  

FSTA udvikler sig roligt og holder fokus på kerneformålet, nemlig vidensdeling. 

FSTA`s fagnetværk er kernen i vidensdeling. 

FSTA`s konference, temadage og fagnetværk er kernen i at løfte denne vision. 

Her opstår der forståelse og kontakter mellem de forskellige interessegrupper som oftest medføre at der bliver skabt 

grobund for afklaringer på udfordringer. 

Medlems status er pt. 151 medlemmer, en fremgang på 10 medlemmer i forhold til år 2018 (Et firma medlemsskab 

dækker over en lang række personer og giver derfor ikke et sandt billede af hvor mange aktive medlemmer der er i 

FSTA) 

FSTA kommunikerer med medlemmerne på flere platforme: 

Hjemmesiden, http://fsta.dk/   kommunikations platform.                                                                                                

FSTA`s hjemmeside inkl. nyhedsbreve er foreningens hoved kommunikations vej til Jer. 

FSTA arbejder kontinuerlige med at forbedre vores hjemmeside. 

Vi er hele tiden på udkik efter forbedringer. 

LinkedIN. ( Nyt tiltag )                                                                                                                                                   

LinkedIN er et nyt medie for FSTA og vi skal lære hvordan det kan bruges i sammenhæng med vores øvrige platforme. 

HDA-bladet (udsendes til alle medlemmer samt en lang række interesseorganisationer )                                        

Faglige artikler, arrangementer mv.                                                                                                                               

http://fsta.dk/


HDA – redaktionsudvalget – består af 4 FSTA, 3 FSD og John Vabø. 

Lægger planen for bladets indhold og temaer. 

Forslår emner til artikler. 

FSTA`s medlemmer er meget velkommen til at komme med forslag.  

FSTA har en lang række adm. samarbejdspartnere.                                                                                                       

EY – Økonomistyring samt referatskrivning ifm. bestyrelsesmøder                                                                       

Grønbech – Driver hjemmesiden og LinkedIN                                                                                                                        

Scanpublisher – Driver HDA bladet                                                                                                                 

Ingeniørfirmaet Niras – Praktisk hjælp til årets konference 

FSTA samarbejder med andre organisationer. 

IFHE – internationalt - http://ifhe.info/                                                                                                                                

Der afholder en konference i lige år. 2020 er det Rom 

https://www.ifhe2020roma.info/program/ 

IFHE - EU - http://ifhe.info                                                                                                                                              

FSTA tilslutter sig dette forum jan. 2017                                                                                                                            

Afholder konference i ulige år.  

Dette års EU konference afholdes i Manchester. 

https://www.healthcare-estates.com/ 

Skandinavien: 

God kontakt med FSTL - Norge                                                                                                                                                                                          

FSTL gæster denne konferencen og Michael Møller/FSTA har besøgt flere konferencer i Norge                                       

FSTL deltager med flere repræsentanter til vores konference 2019. 

 

Aktiviteter for alle medlemmer: 

FSTA konferencen er FSTA`s absolut største opgave og tilbud.                                                                                                  

Planlægningen af 2020 udgaven starter umiddelbart efter årets konference, ved at FSTA sender et nyhedsbrev ud til 

alle medlemme, hvor vi spørger efter emner og temaer som planlægningens gruppen kan arbejde videre med. 

Nyborgstrand er FSTA`s fremtidig konference sted. 

Konference udviklings muligheder er til debat. Skal vi have et tredje spor så der bliver plads til indlæg med et større 

teknisk indhold.  Kaj Hyldgaard opfordrede forsamlingen til at komme med forslag. 

 

Fagnetværk. https://fsta.dk/fagligt-forum/fagnetvaerk/ 

Det er”Fast arbejde” at holde netværkerne kørende, da der skal udarbejdes emner/dagsorden til kommende møder. 

Der skal skrives referater samt sikre fremdrift til kommende møder.                                                                       

Fagnetværkets formål er at:                                                                                                                                                 

Dele viden mellem FSTA`s interessentgrupper                                                                                                                    

Evt. lave små notater/rapporter mm.                                                                                                                                

Agere FSTA`s faglige hørings grupper: 

Fagområderne, ”Ventilation og Hygiejne”                                                                                                                    

FSTA`s samarbejdet med Staternes serums institut er styrket det seneste år og vi har netop sagt ja til at indtræde i DS-

udvalg S-259 (sterilisation af medicinsk udstyr) 
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Følgende fagnetværk er aktive: 

- Fagnetværk om elinstallationer. 

- Fagnetværk om medicinskgas. 

- Fagnetværk om ventilation, EU- norm. 

- Fagnetværk om genbehandlings maskiner. 

- Fagnetværk om kritiskforsyninger. 

- Fagnetværk om commissioning. 

FSTA håber at kunne opstarte flere fagnetværk.                                                                                                             

Hvad skal det næste netværk være????                                                                                                                             

F.eks:                                                                                                                                                                  

Energioptimering                                                                                                                                                   

Bæredygtighed – FN`s 17 verdensmål  

https://fsta.dk/fagligt-forum/fagnetvaerk/ 

Temadag –  

Sikkerhed på Hospitaler 30. januar 2020 på DNU-Aarhus Universitetshospital 

FSTA`s fremtid 

Hvordan FSTA skal udvikle sig fremover er i høj grad op til Jer som medlemmer.  

Vi skal finde en balance hvordan FSTA skal udvikle sig i fremtiden. 

Snak med hinanden og med bestyrelsen, så vi kan styre efter et fælles mål. 

Til slut takkede Kaj Hyldgaard bestyrelsen for den store indsats i det forgangne år. 

-Beretningen blev godkendt ved applaud. 

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab. v/ næstformand & kasserer, Mogens Thrane.                           
-Det revideret regnskab blev godkendt ved applaud. 

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent                                                                                                    
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.                                                                                   
Virksomhed: 4.000 Kr. 
Personlig: 300 kr.                                                                                                                                              
-Forslag til uændret kontingent blev godkendt ved applaud.  

 

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag                                                                                                                          
Der er ikke indkommet emner til generalforsamlingen, der ønskes behandlet. 

 Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter                                                                                
6.1 Valgt til FSTA´s bestyrelse: 

 
- På valg er Claus Niehburg Bernthsen, Køge Universitetshospital.                                                                     
Claus Niehburg Bernthsen ønsker ikke genvalg. (Afgået) 

https://fsta.dk/fagligt-forum/fagnetvaerk/
https://fsta.dk/fagligt-forum/fagnetvaerk/


- På valg er Finn Sørensen, projektleder i Creo Arkitekter                                                                                      
Finn Sørensen ønsker ikke genvalg. (Afgået) 

- På valg er Kaj Hyldgaard, teknisk koordinator på Nyt Aalborg Universitetshospital.                                         
Kaj Hyldgaard er villig til genvalg                                                                                                                                    
Kaj Hyldgaard blev genvalgt. 

- På valg er Jørgen Lindegaard, sektionsleder på OUH.                                                                                      
Jørgen Lindegaard er villig til genvalg.                                                                                                                    
Jørgen Lindegaard blev genvalgt. 

- På valg er Birgitte Gade Ernst, Arkitema Architects.                                                                                        
Birgitte Gade Ernst ønsker at stille op til en bestyrelsespost.                                                                          
Birgitte Gade Ernst blev valgt. 

- På valg er Lene Stevnhoved, Nyt Hospital Bispebjerg.                                                                                         
Lene Stevnhoved ønsker at stille op til en bestyrelsespost.                                                                                     
Lene Stevnhoved blev valgt 

6.2 Valg af suppleanter 

- På valg er Svend Christiansen, teknisk chef på Regionshospitalet Randers.                                                       
Svend Christiansen er villig til genvalg.                                                                                                                       -
Svend Christiansen blev genvalgt. 

- På valg er Steffen Carl Jacobsen, teknisk chef på Aalborg Universitetshospital.                                                
Steffen Carl Jacobsen er villig til genvalg.                                                                                                              
Steffen Carl Jacobsen blev genvalgt. 

Pkt. 7. Valg af revisor  

- På valg er statsautoriseret revisor Per Antonsen, E.Y.                                                                                 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Antonsen.                                                                                                              
Per Antonsen blev genvalgt. 

Pkt. 8. Valg af kritisk revisor  

- På valg er kritisk revisor, Lars Brinck, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg                                                                  
Lars Brinck er villig til genvalg.                                                                                                                                          
Lars Brinck blev genvalgt 

Pkt. 9. Eventuelt  

- Formanden sluttede GF 2019 af med at takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer for den store indsats 
gennem mange år samt takkede dirigenten for et kompetent arbejde. Tilslut takkede formanden 
forsamlingen for det store fremmøde. 

 



 

 

Referatet godkendt den 4. oktober 2019 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Kaj Hyldgaard Olsen.   ____________________________________ 

Mogens K. Thrane.       ____________________________________ 

Lene Stevnhoved.         _____________________________________ 

Jørgen Lindegaard.     _____________________________________ 

Thorkil Vandborg.       _____________________________________ 

Birgitte Gade Ernst.    ______________________________________ 

Michael Møller          _______________________________________  

 

Dirigent: 

Finn Westergaard.   _____________________________________ 

 

 

 

Referent: Thorkil Vandborg 

  


