
 
 

Generalforsamling i DSF Håndterapi  
Fredag d. 23.10.2015, Hvidovre Hospital 
 
Referat 
 

1. Velkomst  
Der bydes velkommen til de fremmødte. 
 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg  
Lene Barslund (LB), næstformand i Etf, vælges som dirigent og starter med at konstatere at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
Referent: Helle Puggård. 
Stemmeudvalg: Dorette Madsen (Træningscenter Østerbro) og Alice Ørts (OUH). 
 
3. Formandens beretning  
Kecia Ardensø fremlægger formandens beretning, bl.a. om aktiviteter i de seneste 2 år. Hele 
beretningen vil blive bragt i dette års december-nyhedsbrev. Beretningen godkendes. 
Fra salen anerkendes og takkes for bestyrelsens arbejde. 
 
4. Regnskabsaflæggelse for 2014 og 1.-3. kvartal 2015  
Peter Skødt redegør for regnskab for 2014 samt 1.-3. kvartal 2015. Regnskabet er udsendt til alle 
medlemmer forud for GF. 
Karin Rønhøj, økonomisk kontrollant, har gennemgået regnskabet, og har ingen bemærkninger. 
 
5. Indkomne forslag 

a) Bestyrelsen stiller forslag om, at nyhedsbreve, invitationer og anden information til 
medlemmerne fra 1.1.2016 sendes via mail i stedet for almindelig post. Forslaget er 
beskrevet på bilag, som har været tilgængeligt sammen med dagsordenen. 

Fra salen gives der udtryk for, at det har været rart at have en trykt udgave af nyhedsbrevet, men 
der er fuld tilslutning til forslaget, som således er vedtaget. 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er det enkelte medlems ansvar at orientere Etf, hvis der 
sker ændring af mailadresse. 

 
6. Arbejdsprogram for 2015-2017 
Kecia Ardensø redegør for bestyrelsens arbejdsprogram for de kommende 2 år: 

• Afholde temadage to gange årligt 
• Afholde kurser efterspurgt af medlemmerne 
• Styrke samarbejdet med grunduddannelserne 
• Anbefalinger til den nye studieordning 
• Fortsat udbredelse af målestandarden 
• Opdatering af Nyhedsbrevet 
• Deltage aktivt i de internationale foreningers arbejde 



• Deltage på council meetings og internationale kongresser 
• Planlægge council meeting i Danmark i 2018 

 
Arbejdsprogrammet godkendes. 
 
7. Fastlæggelse af kontingent for 2016 og 2017 
Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent fastholdes på 200 kr. pr. år i 2016-2017.  
Forslaget godkendes. 
 
8. Budget 2016 og 2017  
Peter Skødt redegør for budgettet for de kommende år. Budgettet er udsendt til alle medlemmer 
forud for GF. 
Budgettet godkendes. 
 
9. Valg af bestyrelse og suppleanter  

På valg er:   

Kecia Ardensø genopstiller 

Helle Puggård  genopstiller 

Anja Skriver  genopstiller   

Mette Kudsk Olsen genopstiller 

Peter Skødt  genopstiller 

Jakob Jakobi genopstiller ikke  

Der er indkommet 6 CV’er, som har været offentliggjort på hjemmesiden, hvilket betyder at disse 
6 personer er valgt. Det drejer sig om: 
Kecia Ardensø 
Helle Puggård 
Anja Skriver 
Mette Kudsk Olsen 
Peter Skødt 
Kim Gotfred Iversen (nyvalgt) 
 
Bestyrelsen ønsker valg af suppleant(er) og beder om kandidater fra salen. Helene Kissow (OUH) 
og Gry Holten (Slagelse Sygehus) melder sig. Der er enighed om, at Gry Holten vælges som 1. 
suppleant.  

 

10. Valg af økonomisk kontrollant og –suppleant 
Karin Rønhøj ønsker ikke genvalg. LB spørger, om en i salen vil melde sig. Karen Boldreel Madsen 
(Aalborg UH) melder sig. Mette Mulbjerg (Aalborg UH) melder sig som suppleant. 
 
11. Nyt fra Etf  
LB fortæller kort om formandsvalget og opfordrer alle til at bruge deres stemmeret i valget. 
Herudover har LB en præsentation med diverse information fra Etf, herunder: 

 Etf’s praksispulje, som hun opfordrer medlemmer til at huske at bruge 
 Kliniske retningslinjer, som der løbende arbejdes med inden for mange specialer 
 Danske Regioners nye tiltag ”Borgernes Sundhedsvæsen”. Etf har udpeget to 

ergoterapeuter til at sidde med i udviklingsarbejdet 



 Kandidatuddannelsen i ergoterapi på SDU i Odense, hvor de første to hold er i gang. Der 
kan søges igen inden april 2016 

 ERGO 15, hvor der p.t. er ca. 400 tilmeldte. Tilmeldingen er åben indtil 4. november 
 Etf’s medier: blad, web, nyhedsbreve, Facebook, LinkedIn. LB opfordrer bl.a. til, at man 

husker at bruge Ergoterapeuten Online, hvor der er supplerende materiale til det, man 
finder i det trykte blad. Derudover er der diverse netværk på Facebook. Det nyeste er, at 
Etf er kommet på LinkedIn med en lukket gruppe for hverdagsrehabilitering 

 Etf har fået en ny pris: Ergoment-refleksions-prisen, som vil give en mulighed for at 
belønne medlemmers refleksion og ide-udvikling 

 
12. Eventuelt 
LB takker bestyrelsen for et godt samarbejde samt for det store arbejde, bestyrelsen gør for DSF 

Håndterapis medlemmer. 

Kecia runder af med at takke Jakob Jakobi Johansen for hans indsats i bestyrelsesarbejdet de 

sidste måneder. 


