
Generalforsamling 17 maj 2018 
 
16 deltagere 
 
Pernille fremlægger dagsorden 
 
Dirigent: Lars M direktør i ETF 
Referent: Freja Kønig Gissel 
 
Generalforsamlingen er indkaldt via hjemmesiden og nyhedsbrevet. 
Ingen indkomne forslag - nye forslag undervejs er velkomne 
Stemmeudvalg - tages hvis der skal aftages Lars holder styr på. 
 
Pernille fremlægger årsberetning, vi ser gerne at medlemmer kommer med indputs til 
nyhedsbrevet eks. Artikler, projekter osv. Der kan deles med medlemmerne.  
Der er mål om at ramme 400 medlemmer - der er lidt vej endnu.  
 
Jytte byder ind ift. Socialpsykiatrien, hvor vi fortsat mangler i bestyrelsen. Aktuelt er der 
ressourcepersoner vi kan trække på når der er spørgsmål fra medlemmer.  
 
Der afholdes ikke seminar i efteråret, grundet ergo’18 som ETF afholder og vi ser at medlemmer, 
samt bestyrelsen bakker op om. 
 
Der er løbende samarbejde med Tina Langager og Maj Fjordside i ETF eks. Høringsvar om 
specialpladserne… Rigtig godt og tæt samarbejde.  
Vi læser med på socialstyrelsen nationale retningslinjer ift. Forebyggelse af voldsepisoder og 
kommer med indputs til ETF.  
Der har været fokus på genoptræningsplaner der også skal laves i psykiatrien.  
 
Workshop ift. Anbefalinger om rehabilitering på socialområdet. I samarbejde med blindeinstituttet 
og børne-unge området.  
 
Lars tager over - spørgsmål velkomne.  
Ros ift. Nyhedsbrevet, dejligt det ikke kun er på facebook. 
Ros ift. Hvor meget arbejde der er lavet på et helt år.  
 
Henriette nævner at det er godt der kommer indputs til nyhedsbrevet fra socialstyrelsen.  
 
Årsberetning er godkendt 
 
Jytte fremlægger regnskab 2017 
Revisor Anne Marie Bagge præsenteres og umiddelbart har der ikke været indsigelser til 
regnskabet.  
 
Temadagene er der hvor pengene bliver brugt. 
Bestyrelsesarbejde har også en mindre udgift da vi bruger ETF’s lokaler, samt 
Tabt arbejdsfortjeneste dækkes.  
 
Aktiver og passiver går i 0; 
Året afsluttes med 73.371 
 



Lars bekræfter at regnskabet passer ift. Aktiver og passiver rent teknisk. Formuen er vokset, som 
indgår i ETF’s formuen.  
 
Ingen spørgsmål ift. Regnskabet, som godkendes.  
 
Medlemsarrangementer - mulighed for gentagelse ift. Om aktivitetsvidenskab ønsker fra 
medlemmer. Forslag modtages til nye arrangementer. 
 
Fra medlem ønsker der fokus på Regions/socialpsykiatrien ift. At være på tværs oplæg om ACT.  
 
Referat af generalforsamling og nyhedsbreve ligges på hjemmesiden. Burekratiet er afskaffet i ETF 
beretter Lars. 
 
Pernille fremlægger arbejdsprogram 2018-2019 
Bl.a. 

• arbejde på 400 medlemmer 
• Medlemsarrangementer  
• Arbejde på at få bestyrelsesmedlem fra socialpsykiatrien 
• Sparringspartner for ETF 
• Deltage i div. arbejdsgrupper 

 
Bestyrelsesmøde januar, juni, november. I Juni skal bl.a bestyrelsen konstitueres og samarbejde 
med Maj Fjordside fra ETF.  
Bestyrelsen deltager i ERGO’18 bl.a. For inspiration til kommende 
arbejde/arrangementer/temadage.  
 
Lars sikrer at arbejdsprogrammet godkendes.  
 
Medlem beretter - Programmet lyder lovende og der sættes pris på samarbejde med ETF. Forslag: 
Fokus på PTSD - kulturelt.  
 
Lars beretter om at mange ETF medlemmer er medlem af FNE, EFS og det er her ETF henter 
meget sparring fra, hvilket der har været særligt fokus på. Dejligt at høre at samarbejdet fungerer 
rigtig godt. Letter og sikre arbejdsgangene ift. Tilmelding/nyhedsbreve. Pernille supplerer at det er 
rart at have et godt samarbejde med ETF.  
 
Medlemsforslag - fokus på virtuel reality hvordan kan dette bruges ift. Psykiatrien.  
 
Medlem beretter om ift. Ergoterapeuter til bestyrelsen fra socialpsykiatrien. Når der søges stillinger 
er det sjældent ergoterapeuter der søger. Men d.d. Er der alligevel en del deltager.  
 
Arbejdsprogram Godkendt 
 
Pernille fastsætter kontingent - bestyrelsen fastholder kontingent på 150, hvilket medlemmer er 
tilfredse med. - godkendt.  
 
Jytte fremlægger budgettet 2018. Der budgetteres fortsat en del penge til seminar/temadage. Der 
er 2018 budgetteret til Ergo’18 der overføres 41.550 til næste år.  
Pernille supplere med at det er en udfordring ift. at budgettere til seminar. 
Jytte supplere med at det har passet perfekt i år ift. Der var budgetteret med 50 deltagere og 54 
deltagere. Budgettet er godkendt.  



 
Pernille fremlægger valg til bestyrelsen, tre genopstillinger: 
Bodil, Henriette og Kirsten - genvalgt.  
Der er ingen nyopstillet til bestyrelsen eller som suppleant 
 
Marie Bagger genopstiller som revisor og vælges.  
 
Pernille afrunder og supplere ift. Evt. Og de nyindkomne forslag.  
 


