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Referat fra Generalforsamling 

 FNE – ergoterapi og sundhedsfremme   

6. marts 2018  klokken 19.00-20.00 

Tranehaven, Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund.  

 

Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Anders Grønbæk 

Referent: Helle Sandø 

2. Bestyrelsens beretning. 

Godkendt 

3. Regnskab 2017 

Godkendt, med det forbehold at vi mangler at få regning fra 2 af oplægsholderne fra Temaaftenen 5.10. Vi 

besluttede at de ikke ønsker at ville have betaling fra deres ydelse. 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag er fremsendt til bestyrelsen 

5. Arbejdsprogram 2018 

Bestyrelsen ønsker at dele af arbejdsprogrammet fra 2017 overføres til 2018, da mange af opgaverne stadig 

er aktuelle, og ikke er nået at få opfyldt i 2017. Der er tilføjet 2 nye opgaver i år.  

• 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, smerteskolen 

• Diskussion af TRIV  

• Flere oplæg om livsstilssygdomme 

• Invitere praktiserende ergoterapeuter, der arbejder med sundhedsfremme 

• 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. Blandt andet Ulla Andersens speciale i forbindelse med kandidatuddannelse 
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• Oplæg ved Peter Thybo om det dobbelte KRAM 

• Oplæg fra hende der vandt Ropox prisen i år.  

6. Fastsættelse af kontingent for 2017/18 

Bestyrelsen forslår at bibeholde nuværende kontingent på 100 kr. årligt. Dette godkendes 

7. Budget 2018 

Godkendt 

8. Valg af bestyrelse 

Christina Winge-Jessen og Sunnleif Andreasen er på valg, og ønsker begge at genopstille.  

Begge blev valgt 

Sif Jensen er ligeledes også på valg, men genopstiller ikke.  

 Anne Kirstine Eriksen blev valgt til den ledige bestyrelses post 

livet@Lev-hele-livet.dk 

9. Valg af to suppleanter. 

Bettina Kisbye ønsker at genopstille og blev valgt 

Trine Elleby Møller ønsker at genopstille og blev valgt 

10. Valg af økonomisk kontrollant. 

Anne Mette Uldall blev valgt  

annemuldall@gmail.com 

11. Eventuelt. 

 

 

 

 

Gratis for medlemmer af FNE-ergoterapi og Sundhedsfremme 

200 kroner for medlemmer af Ergoterapiforeningen 

500 kroner for ikke medlemmer af Ergoterapi foreningen 
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