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Ergoterapifagl igt  Selskab Børn og Unge 

Fredag d. 13. apri l  2018 

 

 
1.  Valg af referent og dirigent 

 

 
Dirigent: Maj Fjordside 
Referent: Jannie Lange Vangshold 
 
Generalforsamlingen er rettidig indkaldt og alle øvrige formalia er overholdt. 

 
2.  Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning 
 

 
Årsberetningen ligger i sin fulde længde på hjemmesiden både på www.etf.dk og på den nye 
platform www.efsbogu.dk. Årsberetningen vil også blive tilsendt deltagerne. 
Ingelis Arnsbjerg fortæller kort om årets aktiviteter: 
  

- Samarbejde med ETF´s næstformand og faglig konsulent Maj Fjordside 
- Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser 
- Fagligt dialogmøde i Danske regioner 
- Kursus Integrated Listening 
- Temadag om dysfagi i Hammel i samarbejde med EFS Dysfagi 
- Workshop om rehabilitering på socialområdet 
- Temadag om præmature børn 
- Planlægning af Årsmøde 
- Kommunikationsplatform EFS Børn og Unge 
- Deltagelse i Altingets netværk 
- VIVE Projekt ”Plads til forskellighed” i fht. inklusion i folkeskolen. 
- Specialistordningen 

 
Bestyrelsen har i løbet af året været samlet til 4 bestyrelsesmøder  
Årsberetningen er godkendt. 
 
 



 
Kommentar og spørgsmål fra salen: 
Conny Overgård:  
Fantastisk at Ingelis er placeret så centralt i Altingets netværk. Deltagelsen i Altinget er med til at 
sætte ergoterapi på landkortet og kan også betyde at vi fremover bliver husket i andre 
sammenhænge f.eks. som i VIVE´s projekt ”Plads til forskellighed” hvor vi ikke var inviteret fra 
start. Det er vigtigt vi tager deltagelse i Altinget op igen til næste generalforsamling og sikrer os at 
der er midler til fortsat deltagelse så længe det er relevant.  
 

 
3.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 

2017 samt budget for 2018 
 

 
Heidi gennemgår regnskabet fra 2017 og budgettet fra 2018. Både regnskabet og budgettet kan 
ligeledes ses på hjemmesiden og tilsendes deltagerne.  
 
Kommentarer og spørgsmål fra salen: 
Kirsten Nielsen: 
Hvordan kan det være der ydes støtte med 10.000 kr. til deltagelse i Altinget når det har kostet 
25.000? 
Svar: Det har været vurderingen fra bestyrelsen ud fra oplysninger på det pågældende tidspunkt.    
 
Lis Busborg: 
Opfordrer til at Ingelis støttes, ikke kun med betaling for deltagelse i Altinget men også med 
arbejdstid. 
 
Kristina Hviid: 
Hvorfor støtter ETF ikke? 
Maj Fjordside fortæller at der arbejdes med samme område/emne i ETF, hvilket har betydet at 
man ikke fra ETF støtter de faglige selskaber til deltagelse i sådanne netværk. Maj tager 
spørgsmålet med tilbage til ETF. 
 
Anne-Grete Stride:  
ETF burde støtte netop sådan et netværk og sikre et tæt samarbejde med de faglige selskaber om 
udvikling af faget.   
Maj tager opfordringen med tilbage. 
 
Conny Overgård: 



Opfordring til at bruge af den egenkapital vi har. 
 
Maj Fjordside opsummerede debatten ved at konstatere, at der var fremkommet flere positive 
tilkendegivelser overfor at yde støtte til Ingelis' deltagelse i Altingets Netværk, og Maj Fjordside 
opfordrede Bestyrelsen til at drøfte dette spørgsmål efterfølgende. 

 
4.  Indkomne forslag 

 
Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen. 
 

 
5.  Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram 

for det kommende år 
 

 
- Årsmøde med dansk selskab for pædiatrisk fysioterapi 
- 2-3 temadage - meget gerne i samarbejde med arbejdsgruppe fra det vestlige Danmark. 
- Et større kursus i stil med ”Motorisk usikre børn” 
- Deltagelse i EVR ergoterapeutvidenskabeligt råd 
- ERGO18 
- Videreudvikling af platformen 

 
 

6.  Fastsættelse af kontingent 
 

 
Der er stemning for at kontingentet fastholdes på 250 kr.  
 

 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

 
Der er 3 ledige pladser i bestyrelsen; 
2 ordinære pladser for 2 årig periode og  
1 suppleant plads for en 1-årig periode. 

 

 
Det godkendes, at der ikke på forhånd er blevet oplyst om, at medlemmer der ønsker at opstille 
til bestyrelsen, i flg. vedtægterne, skal melde det skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
 
For en 2-årig periode vælges: 
Ingelis Arnsbjerg 
Lone Olsen 
 
Som suppleant vælges: 
Sofie Frølund. 
 

 
8.  Valg af økonomisk kontrollant 

 

 
Solvej Darré genvælges. 



 
9.  Udnævnelse af repræsentanter til 

Specialistnævnet.  
 

 
Solvej Darré har meldt sig som ny formand for Specialistordningen. Bestyrelsen udpeger i 
samarbejde med Solvej Darré den 2. repræsentant.  

 
10.  Evt. 

  

 
Der er ingen punkter under evt. 

	


