Referat af stiftende generalforsamling for ……….(X-klyngen) den ….. 2018
1. Velkomst ved ….
Formanden for Lægelauget/klyngekoordinator bød velkommen og præsenterede dagsorden for
generalforsamlingen og foreslog en dirigent
2. Valg af dirigent
? blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden for den stiftende
generalforsamling i foreningen/klyngen var i orden. Liste over de fremmødte med
kontaktoplysninger er vedlagt referatet.
3. Valg af klyngekoordinator, bestyrelsesmedlemmer, kasserer mv.
De fremmødte deltagere valgte at …x… er klyngekoordinator og at x og x udgør bestyrelsen og …x…
er kasserer
4. Drøftelse og godkendelse af foreningsstatus
Foreningen/klyngen drøftede de forskellige muligheder for at danne en forening. Deltagerne
besluttede at …..navn på klyngen …skal registreres som en ikke-erhvervsdrivende forening.
Foreningen fungerer som en faglig sammenslutning for praktiserende læger, som arbejder med
databaseret kvalitetsarbejde på jævnlige møder i klyngen.
5. Drøftelse og godkendelse af vedtægter for klyngen, herunder navn på klyngen
Deltagerne godkendte de foreslåede vedtægter for klyngen. Navnet på klyngen blev fastsat til……,
som skrives ind i vedtægterne og meddeles relevante kollegaer og samarbejdspartnere.
6. Fremlæggelse af klyngens økonomiske midler og de formelle rammer
Mødeler/klyngekoordinator præsenterede de økonomiske rammer og midler til klyngearbejdet og
deltagerne tog orienteringen til efterretning.
Evt. Udkast til kontrakt og honorering af klyngekoordinator blev drøftet og godkendt af deltagerne.
7. Drøftelse af ramme og indhold af klyngearbejdet samt kommende indsatsområder
Deltagerne drøftede det forestående arbejde i klyngen. Der var enighed om at klyngekoordinator
indkalder til det første møde i klyngen. På dette møde tages en indledende drøftelse af
arbejdsmåde og organisering af klyngearbejdet samt forslag til konkrete temaer, herunder bud på
tilgængelige data til kvalitetsarbejdet. På dette møde vil også mødefrekvensen for klyngen og
øvrige praktiske forhold blive drøftet.
8. Fastsættelse af dato for næste møde og kommende generalforsamling
Deltagerne besluttede at næste møde indkaldes til … og den næste generalforsamling skal afholdes
….
9. Eventuelt

