
Generalforsamling - EFS-børn 
den 20. marts 2015 

 

 

1. Valg af referent og dirigent 
 

 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

 
 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret 

regnskab 
 

4. Indkomne forslag  
                        -Der er indkommet et forslag. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
5. Fremlæggelse og diskussion af 

arbejdsprogram / handleplan for 
kommende år 

 
 
 

6. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis 
ordinære og associerede medlemmer 

 
7. Budget for kommende år 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 
 

 
 
 

9. Valg af økonomisk kontrollant og – 
suppleant 

Dirigent: Lene Barslund 
Referent: Sigridur Thorvaldsdottir 
 
Anne-Grete fremlagde bestyrelsens beretning. 
Beretningen ligger på Etf.dk´s hjemmeside.  
Beretningen blev godkendt. 
 
Tina Larsen fremlagde regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt 
 
Ingelis forslog at Anne-Grete Stride og Tina Larsen 
deltager i kurset med Diana Henry uden 
omkostninger, idet der er behov for praktisk hjælp i 
løbet af kurset og samtidig fordi de udgår af 
bestyrelsen. De har været med i hele planlægningen 
og er inde i hele processen. De nye 
bestyrelsesmedlemmer kommer ikke med på kurset 
uden omkostninger. 
Flertal på generalforsamlingen bakkede op om 
forslaget.  
 
Bestyrelsen fremlagde arbejdsprogram. Torsdag 
aften kom medlemmerne med forskellige forslag 
som bliver inddraget i næste års 
planlægningsarbejde. 
 
250 kr. er fastlagt som kontingent. 
 
 
Budgettet er godkendt. 
 
Anne-Grete Stride, Tina Larsen og Annemette 
Lynggaard genopstiller ikke. 
Jeanette Persson, Lotte Just Kristensen blev valgt til 
de ordinere poster. 
Jannie Vangshold blev valgt som suppleant  
 
Solvej Darré blev valgt som kontrollant 
 
 



 
10. Eventuelt 

 
 

Birthe Nielsen opfodrer medlemmer til at søge 
specialistgodkendelse. 
 
Lene Barslund fortæller om hjemmesiden og 
området børn.  
Hun fortæller om onlineartikler som supplerer 
artikler i Ergoterapeuten - ETF.dk under emnet 
børn. 
Hun berørte emnet om Kliniske retningslinjer til 
børn. 
Hun fortalte om markedsanalyse som Operate har 
lavet for ETF som også kan læses om på 
hjemmesiden og om potentielle arbejdsområder for 
ergoterapeuter på landsbases. 
Lene fortalte om TRIV www.eft.dk/triv  
Husk at søge penge til Praksispuljen eller andre 
puljer hos ETF. 
 

  
 

  

 

http://www.eft.dk/triv

