
Referat fra generalforsamling d. 21. maj 2015 i 

Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og Gerontologi 

 

Deltagere: Bestyrelsen og 1 ordinært medlem, i alt 7 personer. Formand for ETF Gunnar Gamborg deltog 

under punkterne 2 og 10. 

 

1. Referent: Vibeke Schønwandt. 

Dirigent: Lykke Kjær. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i 

henhold til vedtægterne. 

2. Formand Anne Henckel Johansen fremlagde dele af bestyrelsens beretning. Hele beretningen 

vedhæftes. 

Der er brugt en del tid på hjemmesiden i ETFs regi. Der har været afholdt flere møder med ETF, 

men det er af forskellige årsager ikke lykkedes at komme i gang med hjemmesiden, sådan som 

bestyrelsen havde håbet på og ETF havde forventet/ lovet. Der er nu ansat en ny medarbejder i 

ETF, så vi håber det lykkes nu. En stor tak til Tine Færchmann for sit arbejde med hjemmesiden.  

Årsberetning 
2014.docx

 
 

3. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Den økonomiske kontrollant har haft regnskabet til 

gennemsyn og havde ingen kritiske kommentarer.  

Kommentarer til 
regnskab 2014.docx

Endeligt regnskab 
2014.pdf

 

4. Bestyrelsen foreslår, at breve mm fra selskabet til medlemmerne fremover kun sendes digitalt. 

Forslaget vedtages enstemmigt. Formanden vil sende beslutningen til Hovedbestyrelsen til endelig 

godkendelse. 

 

5. Formanden omtalte enkelte punkter fra arbejdsprogrammet 2015/2016. Mht hjemmesiden blev 

der talt om, at lave sin egen hjemmeside som også kan bruges til snak mellem medlemmer, men 

bestyrelsen besluttede, at man hellere vil bruge den kommende hjemmeside på ETF. 

 

2015-2016.docx

 



6. Bestyrelsen forslår, at kontingentet ikke ændres. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.  

 

7. Budgettet blev gennemgået. Ingen kommentarer fra generalforsamlingen.  

 

Budget 2016.docx

 
8. Lykke Kjær, Sussi Ulnits og Vibeke Schønwandt var på valg.  

Lykke og Vibeke genopstillede og blev genvalgt. Sussi ønskede ikke genvalg. Der var ikke andre 

forslag til nyt bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen godt selv må 

finde et nyt medlem.  

Ligeledes blev bestyrelsen opfordret til selv at finde suppleanter. 

 

9. Den nuværende økonomiske kontrollant Bodil Pedersen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen siger 

Bodil tak for hendes indsats. Der var ikke kommet forslag til Bodils afløser. Bestyrelsen orienterer 

ETF om, at man ikke har fundet nogen økonomisk kontrollant og for at høre, hvorledes man skal 

forholde sig til det.  

 

10. Formand Gunnar Gamborg (GG) fortalte om det nuværende og kommende arbejde i foreningen 

med hovedvægt på emner der har relation til selskabets opgaver. GG startede med at sige 

bestyrelsen tak for deres arbejde, og var glad for at man havde valgt at gennemføre 

generalforsamlingen, selvom man havde aflyst den planlagte temadag, der lå før 

generalforsamlingen.  

Et stort område for ergoterapeuter bliver rehabilitering af beboere i plejeboliger. Det medfører et 

nyt perspektiv på plejecentre og kan give en diskussion om pleje kontra rehabilitering. I teorien kan 

det lyde let, men i praksis vil det klart give nogle udfordringer. ETF har sammen med DSR og FOA 

haft mange samtaler om emnet. Et af punkterne har været værdighed i plejekulturen. Kan 

rehabilitering blive uværdigt? Som noget nyt vil man også i fremtiden komme til at se plejecentre 

der er interessebasseret og man vil opleve en ny institutionskultur. Man vil tale mere om 

revitalisering og ikke passivisering på plejecentre. Dette vil helt givet medføre et øget behov for 

ergoterapeuter på plejecentre.  

Formand Anne spurgte om GG ser opgaven med rehabilitering på plejecentre som en opgave der 

ligger i EFS Geriatri og Gerontologis regi, i FNE rehabiliterings regi eller som en fælles opgave. GG 

opfordrede vores selskab til at indgå en dialog og tilbyde vores viden på området.  

GG opfordrede bestyrelsen til at omtale TRIV hvor det er muligt og relevant. Det er vigtigt for ETF, 

at TRIV bliver brugt ligeså hyppigt som f.eks KRAM faktorerne. 

Til sidst opfordrede GG bestyrelsen til at deltage på den kommende ERGOkonference i efteråret 

2015 og også opfordre selskabets medlemmer til at deltage.  

 

11. Ingen punkter under dette emne. 

 

 

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen. 


