
Ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi  

Torsdag den 3. oktober 2019  

Dagsorden for generalforsamling EFS-Dysfagi kl. 09.30 – 11.00  

1. Velkomst v/Annette Kjærsgaard 

Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer. Vi er p.t. kun 6 medlemmer i 

bestyrelsen, da hanne Bundgaard har måtte trække sig da hun startede op som 

selvstændigt.  

2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg  

Bestyrelsen foreslår Lotte Lagoni som dagens ordstyrer. Dette bakkes op. 

Bestyrelsen foreslår Louise som referent. Dette bakkes op. Stemmeudvalget består af 

Maj Britt og Lotte Lagoni.   

3. Gennemgang af dagsorden  

Der er ingen ønsker til ændringer/tilføjelser af dagsordenen. Dagsordenen godkendes.  

4. Bestyrelsens beretning v/Annette Kjærsgaard 

Annette´s slides fra dagens oplæg lægges i ud facebookgruppen, lægges på 

hjemmesiden og sendes ud på mail til alle medlemmer.  

Der er ikke nogen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning, og 

beretningen godkendes.  

5. Godkendelse af regnskab v/Maj Britt Middelhede Olsen 

Der skal i dag godkendes regnskab for både 2017 og 2018.  

Vores budget er sammensat af medlemskontingentet på 100 kr. per medlem samt et 

tilskud på 15.000 fra ETF. Vi gik ud af 2017 med et overskud på ca. 90.000 kr. Vi går 



ud af 2018 med et overskud på ca. 145.000.  

Der er ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet godkendes.  

6. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 100 kr. 

Lotte forklarer baggrunden for at ETF har bestemt at der skal være kontingent på 

medlemsskab af de faglige selskaber. ETF vil med kontingentet gerne sikre at man 

som ergoterapeut forholder sig til hvilke selskaber man er medlem af, fordi det 

automatisk forpligter lidt mere når der er et kontingent. 

Kontingentet på 100 kr årligt godkendes.  

7. Indkomne forslag  

Der er ingen indkomne forslag.  

8. Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram v/Annette Kjærsgaard  

Slide om arbejdsprogram sendes ud til alle medlemmer på mail, lægges på 

hjemmesiden og lægges op i facebookgruppen.  

Ift. kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne, har vi i bestyrelsen drøftet at vi 

har svært ved at give de medlemmer der ikke er på facebook samme grad af 

information som de medlemmer der er medlem af facebook gruppen.  

Medlemmerne får 10 min. til at drøfte bestyrelsens oplæg til arbejdsprogram. 

Lotte beder alle medlemmer udvælge 2 af nedenstående områder, for at hjælpe 

bestyrelsen med at prioritere. Nedenstående ses medlemmernes prioritering fra 1-5 

hvor 1 er vigtigst.  

Netværk/vidensdeling: 5 

Implementering af kompetence beskrivelserne/anbefalinger:2 

Etablere samarbejde med dansk selskab for dysfagi: 1 

Webinarer:  3 

Specialistgodkendelse: 4 



Nye forslag fra medlemmerne til det kommende arbejdsorogram:  

Dysfagi ift. hoved hals kræft 

Tilskud til A-FOTT kurser til medlemmer af EFS Dysfagi.  

Samarbejde med lægerfagligt selskab  

Anvende midler til at lave temadage billigere eller gratis  

Kommentarer:  

Der spørges ind til om bestyrelsen har et forslag til implementeringsplan at 

kompetencebeskrivelsen.  

Bestyrelsen har ikke lavet et oplæg på forhånd. Vi havde brug for at høre fra 

medlemmerne hvad behovet er. Bestyrelsens baggrund for at stille forslaget, er at vi er 

i tvivl om hvorvidt kompetencebeskrivelserne lever ude i praksis. 

Lotte fortæller at det opleves i ETF at kompetenceprofilerne generelt er svære at få ud 

og leve, dette gælder ikke kun den på dysfagi området.  

Det opleves at TR/fælles TR med fordel kan anvende profilen i deres TR arbejde.  

Arbejdsprogrammet godkendes. 

  9. Budget v/Maj Brit Middelhede Olsen 

Rammebudget for 2020 fremlægges. 

Bestyrelsen forslår at der sendes 2 af bestyrelsens medlemmer til ESSD 2020 I Girona. 

Derudover foreslår bestyrelsen at sende 2 bestyrelsesmedlemmer afsted til dysfagi 

verdens kongres i 2020. 

Lotte foreslår at selskabets økonomi er til at vi kan afsætte puljer til f.eks. frikøb i 

forbindelse med arbejdsopgaver, lokale projekter hvor man kan søge selskabet om 

tilskud på f.eks. 5.000 kr. til afholdelse af lokale arrangementer. 

Rammebudgettet godkendes. Det vil være den kommende bestyrelse der fastlægges et 

mere detaljeret budget.  

10. Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant  



Bestyrelsesmedlemmer: 

Annette Kjærsgaard – er villig til 

genvalg  

Daniela Jakobsen – er villig til genvalg  

Louise Sonne Klint - er villig til genvalg  

Christina Ferm – er villig til genvalg  

Maj Brit Middelhede Olsen - er villig til genvalg som suppleant 

Lene Møller - er villig til genvalg 

Signe Eskildsen fra RH vil gerne stille op.  

Ovennævnte 7 vælges og bestyrelsen er nu fuldtallig.  

Økonomisk kontrollant 

Katje Bjerre - genopstiller ikke 

Katje fortæller kort hvad opgaven går ud på. Hver 2. år forud for generalforsamligen. 

Naja Bendix opstiller og vælges.  

11. Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen  

Lotte fortæller om nyt fra ETF. 

Forsknings- og praksispuljerne ændres fra næste år. Forskningspuljen anvendes som 

oftest, hvorimod praksispuljen ikke søges så ofte. Fra 2020 flyttes der derfor penge fra 

den ene pulje til den anden så det er fordelt 900.000/300.000. 

Frikøb ved praksispuljen sættes op til 75.000 kr. fra 50.000 kr.  

Forskningsstrategi: forslag til repræsentantskabsmødet i år.  

Specialist ordningen: ETF har lagt sig op af fysioterapeuternes todeling i den nye 

specialistordning. Godkendelsen skal holdes ved lige efter opnåelse af den.  

EVR: Fokus på at gøre det mere videnskabeligt.  



12. Eventuelt  


