
 

Referat fra Generalforsamling d. 9. februar 2011 i København 

 
DAGSORDEN. 
1. Velkomst 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 
3. Gennemgang af dagsorden 
4. Formandens beretning fra året der gik 
5. Regnskab 2010 
6. Indkomne forslag 
7. Arbejdsprogram for 2011 
8. Fastlæggelse af kontingent for 2012 
9. Budget 2012 
10. Valg af bestyrelse og suppleanter 
11. Nyt fra Etf 
12. Evt. 
 

Ad 1 7 deltagende + 6 fra bestyrelsen, samt Lene Barslund, Etf. I alt 14 deltagere 
Ordstyrer og stemmeudvalg: Lene Barslund 
Referent: Birgitte Gammeltoft. 
 

Ad 3 Dagsorden godkendes med tilføjelsen, at der skal vælges økonomiske kontrollanter. 
 

Ad 4 Formandens beretning godkendes. 
5 faste medlemmer i bestyrelsen. 2 suppleanter. 
 

Ad 5 Regnskab 2010 
 
Indtægter: 
60.000 kr. i medlemskontingent. Tilskud fra Etf 8000 kr.. Indtægt i alt 68.000 kr. 
 
Udgifter: 
Møder/transport 11.683 kr. 
Kontorhold 6.416 kr. 
Nyhedsbrev 38.223 kr. Meget dyrt grundet trykning og porto. 
Årsmøde 2.924 kr. 
Temadage 20.323 kr. – inkl. indtægt, så dette er overskuddet. 
Bestyrelse 31.074 kr. - til rejser og temadage for at indhente viden, som skrives i 
Nyhedsbrev. 
Lokale kredse 3.577 kr. - 2 kredse har benyttet sig af at søge penge til aktiviteter. 
APUS-gruppen har brugt 1009 kr. til fortæring ved møder. 
I alt udgifter for 74.586 kr. 
 
Vi satser på at bruge lidt flere penge, end vi får ind, da vi har god kapital. 
Regnskabet er godkendt af 2 økonomiske kontrollanter. Regnskab godkendes. 
 

Ad 6 Indkomne forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægter: 
1) Flytte temadage til foråret og Årsmødet til efteråret, da flere medlemmer har henvendt 
sig om, at kursusmidlerne er opbrugt, når vi når til efteråret. Godkendes enstemmigt. 



2) Vi ønsker at skifte mellem generalforsamling i Jylland og på Sjælland. Alle temadage 
foregår på Fyn. Enstemmigt vedtaget. 
3) Dato for vedtægtsændringer: ikke på dato, men i stedet 2 uger før generalforsamling. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Lene Barslund gav en kort redegørelse vedr. faglige selskaber: 
Faglige selskaber er fremtiden. Sundhedsstyrelsen (SST) efterlyser en mere uafhængig 
samarbejdspartner end Etf. SST vil primært samarbejde om det faglige og ikke det 
fagpolitiske. Etf’s Hovedbestyrelse har drøftet faglige selskaber. HB ønsker 8 faglige 
selskaber, og FNE’erne ved siden af. HB har foreløbig godkendt vedtægter for 
paraplyorganisationen Dansk Ergoterapi Selskab (1. marts 2010) og vedtægter for 
Ergoterapifagligt selskab for psykiatri og psykosocial rehabilitering (9. december 2010).  
Etf forventer, at de 7 faglige selskaber etableres i 2011-12 – herunder at FNE 
Senhjerneskade ændres til et selskab, så paraplyorganisationen Dansk Ergoterapi Selskab 
(DES) også kan komme i funktion. DES består af en repræsentant fra hvert af de 8 faglige 
selskaber samt Etf’s formand. 
  
4) Ændring af FNE’ens navn og diagnosegrupper: Bestyrelsen foreslår, at FNE 
Senhjerneskade får følgende nye navn: ”Ergoterapifagligt selskab for 
Neurorehabilitering”. Vi breder os desuden ud til at have flere diagnosegrupper, idet vi 
tilføjer neurogenerative lidelser. Begge forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 

Ad 7 Planlagte temadage 9.-10. november på Fyn. Indlægsholder Birgitte Gammeltoft. Emnet 
er Sansestimulering for at bedre sanseintegration. 
 
Til foråret 2012 arbejder vi på at invitere den engelske neuropsykolog Kit Malia og 
ægtfælle Anne Branagan, som er ergoterapeut, til at afholde to dages kursus. Brain tree 
training, problemskadende adfærd, indsigt, og forskellige faser efter hjerneskade.  
 
Vi ønsker at bane vejen til Neurofagligt selskab i fremtiden, så vi ikke skal nedlægge 
FNE’en, men omdanne den til et selskab. 
Forløbsprogram for traumatisk hjerneskade udarbejdes. 
Faglig konference arrangeret af Etf den 22. november 2011 (ERGO 11). 
Arbejdsprogram vedtaget. 
 

Ad 8 Kontingentet foreslås fastholdt på 150 kr. Enstemmigt vedtaget 
 

Ad 9 Budget 2012: 
Bestyrelsesarbejde 15.000 kr. til dækning af fortæring, rejse og opholdsudgifter. 
Kontorhold 10.000 kr. 
Nyhedsbrev 40.000 kr. Det er ca. 80 kr. pr. medlem for 2 nyhedsbreve årligt. 
Årsmøde 5000 kr. 
Bestyrelse 25.000 kr., da vi ønsker at kunne sende mindst 2 til COTEC-kongres i 
Stokholm. 
Temadage 10.000 kr. 
APUS 3.000 kr. 
Frikøb 2.000 kr. - bl.a. frikøb til deltagelse i specialistnævnsmøder. 
Lokale kredse 7.500 kr. 
Udgifter i alt 122.500 kr. 
 

Ad 10 Valg til bestyrelse: 
Annalise Jacobsen, Kirstine Sand Jensen og Peter Vögele genopstiller og vælges 
Suppleanter Jette Fog Anna-Birthe Andersen genopstiller og vælges. 
Økonomiske kontrollanter Gunhild Sigaard Hansen og Kirsten Nørregaard genopstiller og 



vælges. 
 

Ad 11 Nyt fra Etf ved Lene Barslund 
 ETF´s fokusområde i 2011-13: Udvikling af ergoterapi på det offentlige og private 

arbejdsmarked – ”Vi sætter pris på ergoterapi”. Etf satser på stor grad af 
medlemsinvolvering. Følg med på www.etf.dk og i Ergoterapeuten! 

 OK 11-forhandlingerne er i fuld gang. 800 henvendelser fra medlemmer med 
forslag til krav og ønsker. Lene takker for det indsendte. OK 11-oplæg er udsendt i 
papirform til TR og ledere, mens øvrige medlemmer kan læse det på www.etf.dk. 
Afstemning i marts sker elektronisk. Husk at give din mail-adresse til Etf – se 
www.etf.dk/mailadresse/  

 Søg Etf’s puljer! Især Praksispuljen indeholder fortsat mange penge.  
 www.etf.dk - Werdens Wigtigste Webside! Hovedbestyrelsen tager stilling til log 

in på HB-møde i marts. Alt skal ikke bag kode, for så mister vi muligheder for PR 
og information om faget.  

 
Ad 12 Annalise og de to andre, som arbejdede på MTV, har fået en lille gave. Er glade for 

erkendtligheden. 
Formanden siger tak for godt fremmøde.  

 


