Referat generalforsamling 8. november 2016
Velkomst ved Anette Jackson og præsentationsrunde af deltagerne
Pkt. 1. Valg af referent og ordstyrer.
Lotte Vesterli valgt til referent. Ulla Kjelgaard valgt til ordstyrer.
Ulla Kjelgaard konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægtens § 7 var lovligt
indkaldt og dermed også beslutningsdygtig.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning
ved Anette Jackson
Vi har pr. dags dato 195 medlemmer. Generelt oplever vi en fortsat øget tilslutning til klubben
med udgangspunkt i ønsket om at blive selvstændig.
De opgaver, vi har prioriteret i bestyrelsen i det forløbne år, er følgende:
 Folderen med nyttige tips til nystartede selvstændige er blevet opdateret og udkommer
inden længe. Det anbefales, at også længerevarende medlemmer læser folderen, når den
udkommer. Der er flere opdateringer og ændringer i forhold til den sidste udgave.
 Samarbejdet med Connect Danmark.
 Projekt om virksomhedsudviklingsforløb med Susan Winther.
 Erhvervsansvarsforsikring.
 Ergoterapeutforeningen har indgået rabataftale med en advokatvirksomhed, hvorefter
klubbens medlemmerne kan få advokatbistand til reduceret pris.
 Tilbuddet om journalopbevaring har været i gang, men projektet måtte stoppe, fordi det
ikke er muligt at tilgodese de nye regler, der er kommet på dette område.
 Netværksdagene – der holdes hvert år er en netværksdag i Odense og en i København.
 Benyt vores facebookside til at sparre og udveksle ideer med hinanden – gruppen er lukket
og kun for medlemmer af Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter.
 Fonden: i 2016 har der været 7 ansøgere, som alle er blevet tilgodeset.
 I bestyrelsen har vi valgt at have en øst - og en vest gruppe og derudover mødes vi 2 x om
året.
Se også årsberetningen for en mere fyldestgørende information om klubbens arbejde.
Beretningen er udsendt før generalforsamlingen og er tilgængelig på hjemmesiden.
Vær OBS på at få opdateret dine oplysninger på ’Find-ergoterapeut.nu’. Eksempelvis hvis du har
fået ny hjemmeside, nyt telefonnummer og lignende. Ulla Kjelgaard understreger, at selv om I har
opdateret jeres medlemskab, så slår dette ikke igennem på ’Find-ergoterapeut.nu’. Her skal der
sendes en separat mail. Vær også opmærksom på at sætte nuancerede søgeord – også i almindelig
dagligdags sprog - på ’Find-ergoterapeut.nu’ så det er lettere for potentielle kunder at finde jer.
Beretningen blev enstemmig godkendt.
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Pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
ved Janne Mottlau
Regnskabet blev gennemgået og enstemmig godkendt.
Pkt. 4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag.
Pkt. 5. Arbejdsprogram for det kommende år
ved Anette Jackson
De emner, som vi i bestyrelsen vælger at prioritere i det kommende år, er følgende:
 Netværksdag i Odense den 30. marts 2017 med Jens Bækkenlund. Denne dag vil handle om
Skat og vejledning til os som selvstændige.
 Netværksdag i København den 25. september 2017med udgangspunkt i temaet: Kend din
fagforening, dine rettigheder og dine muligheder.
 Hjemmeside – vi arbejder på at forbedre denne, så den både bliver opdateret og mere
brugbar.
 Støtte vores kollegaer i udvikling af virksomhederne.
 Samarbejde med Etf med fokus på støtte til selvstændig.
 Sundhed.dk: Vi arbejder på, hvordan vi kan ændre på oplysningerne her. Relevante
ændringer er f.eks. vores adgangsforhold eller en beskrivelse af, at dette ikke er relevant,
da arbejdet foregår hos klienten. Handicapforeningen har efterspurt disse oplysninger. Når
vi har fundet ud af dette, bliver det lagt på Facebook, så hver I hver især kan gå ind og
ændre på jeres oplysninger.
 Fra lønmodtager til selvstændighed: Vores mål er at støtte og inspirere, videndeling og
drift.
 Styret erfaringsudveksling/ Netværk.
 Erfaringsudveksling – salg. Der er mange gratis kurser. Vi anbefaler, at vi alle løbende
lægger links på Facebook, når vi kan anbefale relevante kurser.
 ”Den uvildige konsulentordning”, DUKH
Send gerne løbende ind hvis I har forslag til netværksdage, så vi kan tage hensyn til jeres ønsker,
når vi planlægger de kommende år.
Arbejdsprogrammet blev enstemmig vedtaget.
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent
Vi fastholder, at vi ikke har separat kontingent til Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter. Der
vil fortsat være egenbetaling ved netværksdage.
Pkt. 7 Budget for 2017
Budgettet bliver tilrettet med de bemærkninger, der kom.
Budgettet for 2017 blev enstemmigt godkendt.
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Pkt. 8 Valg af bestyrelse og suppleant
Janne Mottlau, Gitte Brun og Lotte Vesterli blev alle genvalgt for en 2-årig periode.
Marie Engel Jensen (tidl. suppleant) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
Der blev valgt 2 nye suppleanter for 1 år:
1. suppleant Susanne Søndergård og
2. suppleant Helle Hedegaard
9. Eventuelt
 Klinikker.dk – Det er gratis at oprette en begrænset profil. Pro udgaven koster 195,- kr. pr.
mdr. Hvis I har erfaring med at benytte klinikker.dk, så del gerne jeres erfaring på
facebook.
 Seminar.dk tilbyder flere relevante kurser. Der gives rabat, når 3 personer tilmelder sig
sammen. Det blev foreslået, at bruge Facebook gruppen til at høre, om andre er
interesseret i at deltage, før man tilmelder sig - er der en interesse, så lav en fælles
tilmelding og opnå rabat.

Referent
Lotte Vesterli

Godkendt af ordstyrer Ulla Kjelgaard den 30. januar 2017
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