
EFS Børn og Unge 
Generalforsamling 

Torsdag den 3. marts 2016 kl. 16:30 

 
 
Direktør for Ergoterapeutforeningen, Lars Møller indleder med at der er rettidigt indkaldt til 
generalforsamlingen. Alle formalia er overholdt. 
 
 

1. Valg af referent og dirigent  
Referent: Jannie Lange Vangshold 
Dirigent: Lars Møller 

 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning  

Ingelis fremlægger årets gang i EFS. Årsberetning vedlagt som bilag.  
Kommentarer og spørgsmål: 
- Vedr. Associerede medlemmer: Lars Møller: Emnet har været i hovedbestyrelsen 

hvor det er blevet besluttet at EFS medlemmer fremover skal være Ergoterapeuter 
af grunduddannelse og de skal være organiseret i en anden organisation, må ikke 
være uden for organisation. 

- Henriette B. roser og anerkender bestyrelsen for det store arbejde 
- Connie O. supplerer og takker for at bestyrelsen tænker økonomisk og holder lave 

priser til gavn for medlemmerne. 
- Connie N. udtrykker bekymring for beskeden om at et medlem har måtte udtræde 

da hun ikke har kunne få tjenestefri med løn.  
- Eva: Er det en forudsætning for at indtræde i bestyrelsen at man kan få tjenestefri 

med løn?  
Nej det er det ikke! Bestyrelsesmedlemmerne har forskellige stillinger og 
forskellige vilkår, så derfor er det også meget forskelligt hvordan det organiseres at 
få tid til møderne. Lars Møller supplerer at der ikke er nogen regel om at 
bestyrelsesmedlemmer skal have fri med løn (i modsætning til TR funktionen) 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2015  

Sigridur fremlægger regnskabet for 2015, se bilag. 
Kommentar: 
- Er det pga. den store egenkapital at kontingentet blev nedsat? 

Ja, det blev besluttet på generalforsamlingen i 2014. 
- Henriette B.: Får man renter for indestående? 

Lars Møller: Der løber ikke renter på EFS børn og unges konto da den er en del af 
ETF´s samlede regnskab. Derved har vi bl.a. mulighed for at overføre penge fra det 
ene år til det næste.   

 
4. Indkomne forslag: 

Fra bestyrelsen:  
a. Orientering om hjemmeside v/Jannie og Jeanette.  
b.    Input til etablering af nyhedsbrev v/Jannie og Jeanette.  
Begge punkter behandles samlet.  



Jeanette orienterer om bestyrelsens tanker om hjemmeside og nyhedsbreve. 
Bestyrelsen vil gerne være tættere på medlemmerne og ønsker en bedre 
kommunikation både til og fra. Hvad er holdningen til vores hjemmeside? Er der ønske 
blandt medlemmerne om at vi bygger hjemmesiden op og er der ønske om at der 
kommer nyhedsbreve ud? Og er der nogen der er interesseret i at deltage i oprettelsen 
af dette?   
- Karin: Facebook kører jo i mange grupper og er nemt og brugervenligt. 
- Connie O: er det overhovedet relevant med en hjemmeside? Hvis det skal være så 

skal det også virke og være vedligeholdt.  
- Birgitte: Vi har muligvis ikke selv brug for en hjemmeside, men muligvis er der 

forældre der har gavn af en ergoterapeutisk hjemmeside/nyhedsbrev? 
- Lars Møller: der er 2 klik ind på hjemmesiden (”faglige fora” - ”EFS børn og unge”) 

En hjemmeside bliver aldrig mere levende end medlemmerne gør den til!  
- Berit: Vigtig med et forum hvor vi kan orientere os om hvad der skal ske, Årsmøder, 

kurser mm. 
- Jannie: Husk at skelne ml. nyhedsbrev og hjemmeside. 
- Eva: Det skal være simpelt! Og der er Facebook nok det nemmeste. 
- Henriette N: www.barnetsudvikling.dk er et rigtig godt forum.  
- Vores ansigtet ud ad til, til forældre er også vigtigt. 
- Henriette B: Man kan allerede nu læse på ETF´s hjemmeside hvad børneergoterapi 

er, for f.eks. forældre og nye medlemmer,  
- Connie N: Har egen hjemmeside der opdateres hver weekend for at den er levende, 

men det er samtidig en udfordring at finde tidligere opslag og er derfor nok ikke 
velegnet til EFS behov. Facebook er muligvis ”svær” idet tidligere opslag nemt 
bliver væk eller ligger langt tilbage.  

- Birthe: Vigtigt at beholde hjemmesiden på ETF så vi f.eks. kan følge med i referatet.  
 
Bestyrelsen tager alle kommentarer med i det videre arbejde. 

 
5. Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram / handleplan for kommende år  

Ingelis fortæller om de ideer der pt er i støbeskeen. Lucy Miller fra Starcenter og iLs; 

Integrated Listening System. Der er kontakt til Direktør for iLs, Kate Minson og Co-

founder og CEO, Randall Redfield, som gerne vil komme i foråret 2017.  

- Connie O: ta´ den i kan komme i kontakt med. 

- Kan man bruge et 3-4 dages kursus i iLs direkte i praksis eller kræver det 
yderligere uddannelse? 
Ingelis: iLs kurset indeholder bl.a. teoretisk gennemgang af de dele af CNS som har 

relevans for effekten af iLs, art og virkning af den filtrerede og bearbejdede 

klassiske musik anvendt i programmerne, programmers opbygning og anvendelse 

ift. diagnosegrupper og div. dysfunktion samt instruktion i anvendelse af udstyret. 

Efter kurset kræver det anskaffelse af udstyret som dog er ret dyrt (ca. 10.000-

12.000,-) 

Efter det kvalificerende kursus kan man sætte behandlingen i gang som hjemme 

træning kombineret med ergoterapeutisk behandling / konsultativ ergoterapi eller 

i institution / skole, hvis der er opbakning fra forældre og pædagogisk personale.  

- Connie N.: evt. ny Lucy Millers test kan også være ret dyr.  
- Karina: Hvem er målgruppen for iLs? 



Ingelis: Børn med autisme, ADHD, Sanse Bearbejdnings Forstyrrelser; angst, 
opmærksomhedsforstyrrelser + auditive vanskeligheder (Herunder er der jo også 
præmature børn, adopterede børn). Alder fra 3 år og op. 

- Gode emner begge 2 
- Eva: Hvis det kræver udstyr til 12.000 så vil det jo næsten være spildt for mange af 

os hvis man ikke har de penge. Lucy Miller arbejder mere i dagligdagen og viden 
derfra kan bruges uden yderligere omkostninger. 

- Ingelis: Det har vist sig muligt at få en skole (Grønnevang kompetencecenter øst i 
Hillerød) og en kommune (Frederikssund) til at anskaffe og betale udstyret. iLs er 
endnu en ny behandling i Danmark, men er argumenterne for anskaffelse af 
udstyret velbegrundede, har det vist sig at kunne lade sig gøre. 

- Connie O.: iLs er fin efterfølger til Diana Henry 
- Hvor evidensbaseret er ILS?  

Ingelis: Der findes en række studier på iLs hjemmeside som understøtter effekten 
af iLs samt "The Dreampad" på forskellige diagnosegrupper.  
Lucy Miller har gennem flere år brugt iLs 

 
Da EFS børn og unge ikke har givet støtte til dette års årsmøde planlægger vi en 
temadag som bliver gratis. 

 
6. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis ordinære og associerede medlemmer.  

Bestyrelsen foreslår kontingentet forbliver det samme. 
Godkendt. 

 
7. Budget for kommende år  

Sigridur gennemgår budgettet. 
Kommentarer og spørgsmål: 
Bestyrelsen: Vedr. Årsmødet. Er der stemning for at vi afholder årsmøder så billige 
som muligt for at så mange som muligt kan deltage, eller vil medlemmerne gerne 
betale mere for et ”bedre” sted? 
- Henriette N.: Akustikken er dårlig her på Dalum  
- Birgitte: Forkert at bruge flere penge på et bedre sted. Heller mere viden end bedre 

lokaler 
- Connie O.: Fantastisk i Middelfart, men det er dejligt på Dalum. 
- Connie N.: Hvis serviceniveaet er op ad bakke for arrangøren så er det noget andet.  
- Hellere en gratis temadag end bedre lokaler og mad. 
Ulla: Hvad er konferencepuljen og bliver den brugt? 
- En pulje penge som bestyrelsen kan søge mhb på at komme til konferencer eller 

kongresser og indhente ny viden til gavn for medlemmerne.   
- Et kæmpe arbejde at sidde i bestyrelsen så det er vigtigt at have muligheden for at 

indhente inspiration til kurser og temadage til gavn for medlemmerne. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Jeanette Persson og Maj-Brit Beckerlee sidder fortsat 1 år. Lotte Just Kristensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Suppleant, Jannie Lange Vangshold træder ind i Lottes 
valgperiode og har dermed også 1 år endnu.  
Der er således 4 ledige pladser i EFS bestyrelsen. 
Lone Olsen, Ingelis Arnsbjerg og Sigridur Thorvaldsdóttir genopstiller og vælges.  
Som suppleant vælges Henriette Schleisner Nisted. 



9. Valg af økonomisk kontrollant og -suppleant 
Solvej Darré fortsætter som økonomisk kontrollant. 

 

10.  Evt. 
- Opfordring til at søge om at blive specialist. Der er ikke nogen der har søgt de sidste 

par år. Man kan kombinere flere forskellige kompetencer. Der er frist til efteråret.  
- Husk der er Castillo Morales kursus på vej. 
- Lars Møller: Foreningen har fået ny formand, Tina Nøhr Langager, hvilket 

selvfølgelig giver en ny hverdag. Tina Nøhr Langager har bl.a. fået ergoterapien 
med i Demens alliancen. Derudover arbejdes der med Ergoterapi for langtidsledige, 
flygtninge, bedre medlemsservice, gode løn og ansættelsesforhold samt skabelse af 
et professorat i ergoterapi.  
Der er Repræsentantskabsmøde til november. 
Der er ny HK afdeling i ETF og en større omlægning af datasystem, medlemsdata 
mm er i gang. Det bliver bl.a. nemmere for medlemmer at logge på og for EFS 
formænd at trække medlemslister. 

 
 
 
 
 


