
Referat fra generalforsamling for FNE – ergoterapi og sundhedsfremme 

7. marts 2017 

Tranehaven, Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund 

Tilstede: Helle Sandø, Bettina Kisbye, Thea Kristensen, Sunnleif Andreasen, Heidi Sif Jensen, 

Christina Jessen-Winge, Lene Barslund, Trine Elleby Møller, Anne-Mette Uldall, Vibeke Aarenstrup, 

Nancy Styrbæk og Karina Hoffman.  

Dirigent: Lene Barslund 

Referent: Christina Jessen-Winge 

Bestyrelsens beretning:  

• Sidste generalforsamling blev afholdt samtidig med en temaaften med Bente Klarlund. Bente fortalte 

om sociale realtioners betydning for sundhed.  Spændende foredrag og efterfølgende debat 

• Der er afholdt to bestyrelsesmøder 

• Et planlagt medlemsmøde blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger 

• Der har været lidt mathed i bestyrelsen, men det er aftaget og alle bestyrelsesmedlemmer ønsker at 

køre videre 

• Husk facebooksiden, der er åben for alle 

• Forslag om at bruge Ergoterapeuternes forum ved næste arrangement i FNE 

Årsberetningen godkendes 

 

Regneskab 2016/18: Godkendes 

 

Indkomne forslag: Der er ingen forslag. 

 

Arbejdsprogram 2017/18 

Snakken gik rundt om bordet om  forslag til kommende arrangementer: 

• Idéer om at have fokus på et enkelt emne i løbet af et år, fx erhvervsrettet rehabilitering 

• Invitere Lene Barslund og kollega til at fortælle om deres projekt 

• Diskussion af TRIV  

• Flere oplæg om livsstilssygdomme 

• Invitere praktiserende ergoterapeuter, der arbejder med sundhedsfremme 



• Høre erfaringer fra Hillerød og deres arbejde med at integrere arbejdet med arbejdsløse i tilbud under 

sundhedscenteret 

• Artikel gennemgang af fx Christina Jessen-Winge som udgangspunkt for diskussion af nyeste viden 

inden for sundhedsfremme 

• Invitere kandidater i ergoterapi til at fortælle om deres specialer. Vigtigt at vi følger med i hvad der 

skrives om både af kandidatstuderende og bachelorstuderende. Bachelorprojekter ligger under 

UCViden 

 

Fastsættelse af kontingent for 2017/18 

Det aftales at kontingentet  forbliver på 100kr. 

 

Budget 2017/18:  

Budgetteret underskud er kr. 13.400,00. 

Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at måtte bruge over kr. 10.000,00 på temaaftener, hvis 

det forbedre muligheden for at engagere dygtige oplægsholdere.  

 

Budgettet Godkendt 

 

Valg af bestyrelse: 

• Thea Kristensen og Helle Sandø genvælges til ordinære poster for to år 

• Bettina Kisbye og Trine genvælges til suppleant poster for et år 

 

Valg af økonomisk kontrolant 

Lene Barslund vælges som økonomisk konsulent 

 

Evt 

 

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle, det er vigtigt at informere medlemmerne om dette 

 


