
Referat	  Generalforsamlingen	  den	  25.	  September	  2017	  
	  
Velkomst	  ved	  Anette	  Jackson	  og	  præsentationsrunde	  af	  deltagerne.	  
	  

1. Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent	  
	  

Ulla	  Kjelgaard	  blev	  valgt	  som	  ordstyrer	  og	  Lotte	  W.	  Vesterli	  som	  referent.	  
Ulla	  Kjelgaard	  kunne	  konstatere	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indkaldt	  i	  henhold	  til	  
vedtægtens	  §	  7	  og	  dermed	  beslutningsdygtig.	  
	  

2. Bestyrelsens	  beretning	  ved	  Anette	  Jackson.	  	  
	  

Den	  fulde	  beretning	  er	  sendt	  ud	  til	  alle,	  vi	  kan	  anbefale,	  at	  I	  læser	  den,	  da	  vi	  i	  år	  har	  lagt	  meget	  
vægt	  på	  at	  skabe	  et	  overblik,	  blandt	  andet	  med	  en	  beskrivelse	  af	  de	  tilbud,	  der	  aktuelt	  gives	  til	  de	  
privatpraktiserende.	  –	  Giv	  os	  gerne	  jeres	  feedback	  på	  disse	  tilbud,	  så	  vi	  kan	  blive	  endnu	  klogere	  og	  
gøre	  det	  endnu	  bedre.	  
	  
Vær	  OBS	  på	  at	  den	  mailadresse,	  der	  står	  i	  den	  udsendte	  beretning,	  er	  forkert.	  Den	  korrekte	  
mailadresse	  er:	  b-‐kppe@ergoterapeutforeningen.dk	  
	  
Blandt	  mange	  andre	  opgaver	  var	  2016	  året,	  hvor	  vi	  fejrede	  10	  års	  jubilæum.	  Dette	  satte	  tanker	  i	  
gang,	  og	  vi	  i	  bestyrelsen	  er	  gået	  i	  gang	  med	  at	  udveksle	  erfaring	  med	  andre	  faggruppers	  
selvstændige	  afdelinger,	  et	  arbejde	  vi	  følger	  op	  på	  i	  det	  kommende	  år.	  Det	  giver	  god	  energi	  at	  søge	  
udad,	  og	  klubbens	  bestyrelse	  er	  også	  i	  løbende	  dialog	  med	  Etf’s	  ledelse	  –	  både	  politisk	  og	  
administrativt	  –	  i	  forhold	  til	  løbende	  evaluering	  af	  foreningens	  tilbud	  til	  klubben	  og	  klubbens	  
medlemmer.	  
	  
Herudover	  blev	  enkelte	  punkter	  fremhævet;	  	  
	  
LIND	  Advokater:	  her	  er	  det	  muligt	  at	  få	  rabat,	  hvis	  henvendelsen	  går	  gennem	  
Ergoterapeutforeningen.	  Kontakt	  Ulla	  Kjeldgaard,	  hvis	  du	  har	  behov	  for	  advokatbistand.	  	  
	  
Erhvervsansvarsforsikring:	  policen	  ligger	  på	  hjemmesiden.	  Læs	  denne	  igennem	  og	  vær	  
opmærksom	  på,	  at	  forsikringen	  dækker	  ydelser,	  der	  laves	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  fag,	  
ergoterapi.	  
	  
Hjemmesiden:	  denne	  ønsker	  bestyrelsen	  ændret.	  Send	  derfor	  gerne	  jeres	  kommentarer	  og	  ønsker	  
til	  os.	  Hvis	  I	  ikke	  hører	  tilbage	  inden	  for	  en	  uge,	  så	  har	  I	  potentielt	  benyttet	  en	  forkert	  mailadresse	  
se	  tidligere	  i	  referatet.	  	  
	  
Folderen	  med	  nyttige	  tips	  til	  nystartede:	  er	  på	  vej	  -‐	  afventer	  færdiggørelse	  i	  
Ergoterapeutforeningen.	  Der	  vil	  blive	  sendt	  et	  link	  ud	  til	  alle,	  når	  den	  er	  færdiggjort.	  	  
	  



Find-‐ergoterapeut.nu:	  bliver	  brugt	  som	  søgemaskine	  af	  virksomheder	  til	  at	  finde	  en	  ergoterapeut.	  
Husk	  derfor	  løbende	  at	  få	  opdateret	  dine	  oplysninger	  på	  find-‐ergoterapeut.nu.	  Vi	  arbejder	  på	  at	  
finde	  en	  løsning	  så	  Find-‐ergoterapeut.nu	  hurtigere	  bliver	  opdateret	  med	  ændringer.	  	  
	  
Fonden:	  er	  blevet	  nedlagt,	  da	  der	  er	  gratis	  iværksætterkurser	  i	  alle	  landets	  kommuner,	  og	  de	  
20.000	  kr.	  fra	  i	  år	  er	  i	  stedet	  afsat	  til	  næste	  års	  netværksmøder.	  	  
	  
Vi	  vil	  gerne	  opfordre	  jer	  til	  at	  dele	  jeres	  erfaringer	  og	  ønsker	  fremadrettet	  med	  bestyrelsen.	  I	  er	  
velkomne	  til	  løbende	  at	  sende	  en	  mail	  til	  b-‐kppe@ergoterapeutforeningen.dk,	  så	  vil	  vi	  på	  
bestyrelsesmøder	  tage	  de	  forskellige	  forslag	  op.	  
	  
Beretningen	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  	  
	  

3. Fremlæggelse	  af	  revideret	  regnskab	  ved	  Janne	  Mottlau	  
	  

Regnskabet	  for	  2016	  blev	  enstemmigt	  godkendt	  
Årets	  overskud	  kr.	  12.868,46	  overføres	  til	  2017,	  der	  således	  i	  alt	  har	  en	  startkapital	  på	  kr.	  
28.340,44.	  
Regnskabet	  udsendes	  til	  klubbens	  medlemmer	  sammen	  med	  referatet.	  
	  

4. Indkommende	  forslag	  
	  
Der	  var	  ikke	  kommet	  nogle	  indkomne	  forslag.	  	  
	  

5. Arbejdsprogram	  for	  det	  kommende	  år	  2018	  ved	  Anette	  Jackson	  
	  

Bestyrelsens	  arbejdsprogram	  er	  udsendt	  forud	  for	  generalforsamlingen.	  Læs	  nærmere	  her,	  hvor	  
følgende	  blev	  tydeliggjort	  i	  den	  mundtlige	  beretning:	  

• Netværksdage	  2019,	  her	  modtager	  vi	  gerne	  forslag	  fra	  medlemmerne.	  	  
• Samarbejde	  med	  Etf	  
• Støtte	  og	  inspirere	  medlemmerne	  bl.a	  via	  facebookgruppe.	  	  
• Der	  vil	  blive	  arbejdet	  videre	  med	  den	  viden	  vi	  har	  fået	  fra	  spørgeskemaer	  og	  undersøgelse	  

af	  selvstændige	  grupper	  fra	  andre	  fagforeningen.	  	  
	  
Forslag	  til	  emner	  at	  arbejde	  videre	  med	  fra	  deltagerne	  på	  generalforsamlingen:	  	  
	  

• Forslag	  om	  at	  etablere	  mindre	  netværksgrupper	  rundt	  omkring	  i	  landet,	  som	  en	  måde	  at	  
indgå	  i	  et	  netværk	  med	  andre	  selvstændige	  ergoterapeuter	  i	  lokalområdet	  og	  udveksle	  
erfaringer.	  	  

	  
• Forslag	  om	  mentorprogram	  (lederne	  har	  blandt	  andet	  et	  mentorprogram).	  Dette	  kræver,	  

at	  vi	  kan	  have	  min.	  20	  erfarne	  ergoterapeuter,	  der	  er	  villige	  til	  at	  være	  mentorer	  fordelt	  
rundt	  omkring	  i	  landet	  før	  et	  mentor	  program	  vil	  kunne	  sættes	  i	  gang.	  	  

	  



Netværksdage	  2018	  er	  fastlagt	  og	  oplægsholderen	  bliver	  Margrete	  Bak	  fra	  Firmaet	  Karlbak…Der	  
var	  ønske	  om	  en	  flyer	  vedr.	  Netværksdage…Denne	  udsendes	  til	  samtlige	  medlemmer	  af	  Klub	  for	  
PrivatPraktiserende	  sammen	  med	  referatet.	  
	  
Arbejdsprogrammet	  enstemmigt	  godkendt.	  
	  

6. Fastsættelse	  af	  kontingent	  	  
	  

Bestyrelsen	  forslår	  et	  årligt	  kontingent	  på	  200,00,	  på	  linje	  med	  andre	  klubber	  og	  netværk	  –	  der	  
henvises	  til	  tidligere	  udsendt	  bilag.	  
	  
Herudover	  suppleredes	  mundligt	  med,	  at	  der	  i	  perioden	  2013	  –	  2016	  var	  ekstraordinært	  tilskud	  på	  
40.000,00	  kr.	  til	  Klub	  for	  PrivatPraktiserende	  Ergoterapeuter	  som	  led	  i,	  at	  de	  selvstændige	  var	  en	  
del	  af	  Etf’s	  indsatsområde	  i	  denne	  periode.	  Dette	  tilskud	  er	  i	  dag	  bortfaldet.	  	  	  
	  
Forslaget	  blev	  hurtigt	  enstemmigt	  vedtaget.	  Opkrævningen	  er	  gældende	  fra	  januar	  2018.	  	  
	  

7. Budget	  for	  2018	  
	  

Rammebudgettet	  for	  2018	  blev	  gennemgået	  af	  Janne	  Mottlau.	  	  	  
Forventet	  overskud	  for	  2019	  bliver	  ca.	  33.000	  kr.	  Et	  overskud	  der	  blev	  muligt	  med	  den	  kommende	  
kontingentopkrævning	  og	  på	  grund	  af	  det	  tilførte	  engangsbeløb	  på	  20.000	  kr.	  fra	  den	  nedlagte	  
fond.	  
	  
Dette	  budget	  giver	  også	  rum	  for	  eventuelle	  yderligere	  tiltag	  for	  de	  selvstændige	  –	  jf.	  
Arbejdsprogram	  og	  fagforeningsundersøgelse.	  
	  

8. Valg	  
	  
Anette	  Jackson	  (formand),	  Marie	  Engel	  Jensen	  og	  Susanne	  Søndergaard	  blev	  alle	  (gen)valgt	  til	  
bestyrelsen	  for	  2	  år.	  
	  
Der	  blev	  valgt	  2	  suppleanter	  for	  1	  år:	  
1.	  suppleant	  Ann	  Karin	  Vestergaard	  
2.	  suppleant	  Helle	  Hedegaard	  
	  
	  
	  

9. Eventuelt	  
	  

Ergoterapeutforeningens	  formand,	  Tina	  Nør	  Langager,	  informerer	  om,	  at	  Etf	  arbejder	  for	  og	  
understøtter	  regeringens	  udspil	  om	  privatisering	  af	  ydelser,	  der	  hvor	  det	  giver	  mening,	  ligesom	  der	  
arbejdes	  på	  at	  påvirke,	  ”at	  pengene	  skal	  følge	  borgeren”.	  Næste	  trin	  er,	  at	  der	  sættes	  ord	  og	  
eksempler	  på	  samarbejder	  mellem	  det	  offentlige	  og	  private.	  Dette	  er	  helt	  nyt	  og	  foreningen	  
arbejder	  videre	  med	  det	  politisk	  og	  i	  sekretariatet.	  	  



Tina	  Nør	  Langager	  ser	  gerne,	  at	  vi	  kommer	  med	  eksempler	  fra	  vores	  virke.	  Disse	  eksempler	  sendes	  
til	  konsulent	  Maj	  Fjordside	  på	  mailadresseb:	  mf@etf.dk	  
	  
Ulla	  Lebahn	  fortæller,	  at	  hun	  har	  været	  på	  en	  af	  professionshøjskolerne	  og	  undervise,	  hvor	  skolens	  
elever	  gerne	  ville	  høre	  om	  det	  at	  være	  selvstændig	  ergoterapeut.	  	  	  
Tina	  Nør	  Langager	  orienterede	  om,	  at	  de	  enkelte	  professionshøjskoler	  i	  dag	  tilrettelægger	  deres	  
egne	  studieplaner.	  På	  nogle	  skoler	  fokuseres	  der	  mere	  på	  entrepreneurship	  og	  selvstændig	  
virksomhed	  end	  på	  andre.	  
	  
Pernille	  Hede	  opfordrede	  de	  tilstedeværende	  til	  at	  se	  på	  de	  gratis	  tilbud	  hos	  fagforeningerne	  Dana	  
www.dana.dk	  og	  ASE	  www.ase.dk	  (Man	  behøver	  ikke	  at	  være	  medlem,	  for	  at	  deltage	  i	  
arrangementerne).	  	  
	  
Sygeforsikring	  for	  selvstændige:	  du	  kan	  undersøge	  mulighederne	  ved	  at	  gå	  ind	  på	  www.virk.dk	  og	  
søge	  på	  sygedagpengeforsikring.	  	  
	  
Opfordring	  til	  deltagerlisten;	  Det	  vil	  være	  godt	  fremadrettet	  at	  have	  postnr.	  og	  by	  med	  på	  listen.	  	  
	  
Der	  blev	  stillet	  spørgsmål	  omkring	  ergoterapeutisk	  behandling	  for	  Sygeforsikring	  Danmark,	  da	  
vedkommende	  havde	  henvendt	  sig	  til	  Etf	  efter	  et	  møde.	  Formanden	  for	  KPPE	  mindedes	  at	  være	  
blevet	  kontaktet	  herom	  af	  Etf’s	  direktør	  for	  minimum	  et	  år	  siden.	  Det	  viste	  sig,	  at	  det	  ikke	  var	  
muligt	  for	  vores	  faggruppe	  at	  blive	  en	  del	  af	  Sygeforsikring	  Danmark,	  da	  vi	  ikke	  var	  nok	  
selvstændige	  ergoterapeuter	  spredt	  over	  det	  samlede	  land.	  En	  hurtig	  forespørgsel	  til	  Sygesikring	  
Danmark	  bekræftede	  dette	  med	  følgende	  svar;	  ’Jeg må desværre meddele dig, at vi ikke giver 
tilskud til ergoterapi i nogen af vores grupper.’ 
	  	  
Det	  anbefaledes	  af	  andre	  ergoterapeuter	  på	  generalforsamlingen	  at	  huske	  på	  kundernes	  
forsikringsselskaber.	  Her	  kan	  der	  være	  muligheder	  for	  dækning.	  Spørg	  i	  Facebook	  gruppen,	  hvis	  du	  
er	  i	  tvivl	  eller	  oplever	  modstand.	  
	  
Referent	  	  
Lotte	  W	  Vesterli	  
	  
	  
Godkendt	  af	  ordstyrer	  Ulla	  Kjelgaard	  den	  16.	  oktober	  2017	  


