
Referat til bestyrelsesmøde i klubben af terapeuter 

DATO: 5. oktober 2020 

STED: Skype 

Referent: Janne 
Deltagere:  Janne Thomsen, Mads Martin, Simon Ørnbøll, Ulrik Olsen 
 

Afbud: Simon 

Punkt Indhold 

 

Referat 
 

1. Valg af ordstyrer 

 

 

 Referat fra sidste møde godkendt 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

  

 

3. Gave til kollegaer der 

går på pension 

Forslag fra medlem Forslag om at vi drøfter det lokalt på næste 

generalforsamling – fx objektive kriterier for hvornår 

man skal have gave.  Vi koordinerer derefter.  

4. Forberedelse til 

mødet med 

næstformændene 

 

 Janne rykker for svar hos næstformændene for at 

høre om de kan deltage i mødet den 23 november. 

Planen er fysisk møde, måske i Kolding? 

Punkter: 

• Den praktiske kontakt – 

forventningsafstemning (fx deltagelse 1 gang 

pr år i bestyrelsesmøde) 

• Klubbens hjemmeside – hvad kan vi /hvad 

kan ligge der 

• Terapeuter med overbygning, ansættes med 

andre overenskomster - men er stadig med i 

DF og ETF 

• OK21 – Vi vil søge indflydelse på krav til 

OK21 for ansatte i Arbejdstilsynet - nu vi er i 

AC 

5. Fagpersoners trivsel 

 

 Nye kollegaer: 

Bekymring for nye medlemmers mulighed for at 

mødes med TR og andre terapeuter. I nogle grupper 

kan det generelt være svært at finde personer at køre 

tilsyn med.  

 

Oplæring:  

Problematisk at sidde sammen og skrive i Corana-tid. 

Forslag om at skrive sammen virtuelt - ”tage på tilsyn 

sammen” brug af Vivi og Atis 

Hvordan bliver de en del af centeret? Det arbejdes 

der på lokalt. 



Det er en god mulighed at få de nye så meget så 

muligt med på tilsyn, der er stor læring i det og 

samtidig får de hilst på forskellige kollegaer. 

 

Fagpersoner Ergonomi 

Bekymring for ergonomi folkene i både Øst, Syd og 

Nord ift den nye organisering (centerforum), der 

opleves stor frustration hos medlemmerne, som har 

rollen som fagperson. Hvad er rollen? Hvad er 

forventningerne til fagpersonerne.  

Der er opmærksomhed på det i HU -  at der er 

udfordringer med at bringe fagpersoners viden i CF- 

struktur og sikre at den bliver delt på tværs. 

 

6. Nyt fra Øst, Nord og 

Syd 

 

 ØST: Der søges stadig folk med terapeut baggrund. 

TG4 chef i Øst stopper 

SYD: Der er ansat en ny fys med erfaring 

NORD: Der ansættes løbende nye terapeuter 

7. Eventuelt 

 

 

Varsling af omlagt 

arbejdstid 

Varslet i sidste uge om aftenstilsyn i denne uge på 

bar og restauranter. Det kan gå ud over privatlivet. 

Der ligger en generel varsel, hvori der er en 48 timers 

varsel, så det kan der ikke gøres noget ved.  

Men der kan sikres, at det bliver meldt ud på en 

ordentlig måde og at der lyttes til TF hvis de 

vanskelighed med at få det til at passe ind. 

8. Møde evaluering 

 

 

 Fremmøde på 3 ”mand” stærk ☺  
 

9. Punkter til næste 

møde 

 

 Se punkt 4 

10. Godkende dagens 

referat på mail 1 uge 

  

 
Janne 5-10-20   


