
 
 

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen 
 

Region Midt Nord den 8. april 2014 
 

Afholdt på Via University College, Viborg 
 
  
 
Regionsformand Lisbeth Krabbe bød velkommen til de fremmødte. 
 
 
PKT 1: VALG AF DIRIGENT, REFERENT OG STEMMETÆLLERE. 
 
Gæster: Næstformand i ETF Lene Barslund 
               Kommunikationskonsulent Luise Bæhrentz Hjort. 
               Forhandlingschef Anders Grønbæk  
               Forhandlingskonsulent Annette Ahrentz 
 
Anders Grønbæk blev valgt som dirigent 
 
Annette Ahrentz blev valgt som referent. 
 
Dirigenten kunne konstatere, at der var 101 stemmeberettede medlemmer fremmødt, og at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til Ergoterapeutforeningens vedtægter. 
Generelforsamlingen var dermed beslutningsdygtig. 
 
Til stemmetællere blev valgt: 
 
 Lene Møller. 
 Christina Frank Christiansen 
 Anne Lockwood.  
 Elisabeth Sørensen.  
 
Dirigenten orienterede om valg til Regionsbestyrelsen, Repræsentantskabet og om valg af 2 nye 
økonomiske kontrollanter. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
PKT 2: REGIONSBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 
 
Regionsformand Lisbeth Krabbe fremlagde den mundtlige beretning, der sammen med den skriftlige 
beretning 2013 udgør årsberetningen, og Lisbeth Krabbe oplyste, at den skriftlige beretning kan ses på 
hjemmesiden. 
 
Lisbeth Krabbe berettede om et begivenhedsrigt år bl.a.: 
 
 

 Ergoterapeutforeningens 75 års jubilæum 

 Repræsentantskabsmødet i november 2013, der var et par gode og konstruktive dage. 

 Flere spændende aktiviteter i årets løb. 

 Traineeforløb, specielt målrettet til nyuddannede med succes. 

 Højere stemmeprocent ved OK 2013. 

 Stor tak til TR'erne, de gør et godt stykke arbejde. 

 Strukturændringer på arbejdspladserne, er et vilkår, som er kommet for at blive  



 Se muligheder, være konstruktive i opgaveløsningen, en opfordring til  medlemmerne om at bruge 
deres spidskompetencer, også på dette felt. 

 Større krav på arbejdspladserne til vore medlemmer. 

 Vi sætter stadig pris på ergoterapi, som er vores fokus område. 
 
Debat :  
 
Næstformand i ETF Lene Barslund: Vi vil gerne i dialog, i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og 
sammen med Sundhedsstyrelsen om, hvad ergoterapeutisk arbejde er, så vores arbejde/ydelser kan blive 
mere målbart. 
Vi arbejder på at blive bedre til at vise og fortælle, hvad ergoterapeuter kan byde ind med. 
 
TR Maj Britt M. Olsen fra Viborg Sygehus/Region Midt:  Vi mister stillinger på sygehusene, men der kommer 
så flere stillinger i Kommunerne. 
 
Bestyrelsens og formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 
PKT 3: REGIONENS HANDLINGSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR. 
Fremlæggelse af Regionbestyrelsens handleplan samt oplæg til gruppearbejde ved Lisbeth Krabbe. 
 
Drøftelse af kommende handlingsplan for 2014. 
Hvordan kan min organisation blive mere synlig i dagligdagen? Hvordan er ETF en del af mit arbejdsliv? 
Hvad betyder min faglige organisation for mig? 
Hvad kan jeg selv bidrage med? 
 
Forslag til aktiviteter: 
Temadage; - vi er en lille faggruppe, der arbejder i større grupper med personer fra forskellige 
organisationer. 
Skabe netværk blandt de medlemmer der arbejder indenfor socialpsykiatrien. 
Få øje på nuancer og gradueringer i forbindelse med den måde, ergoterapeuter arbejder på. 
Nyansatte; - godt med mentorer. Fortsæt det gode arbejde. 
Faglig fordybelse ; - hvor ? 
Halve temadage om faglighed. 
 
”Guldkorn” fra medlemmerne:  
Ergoterapeuternes faglige dag den 27. oktober på Verdensplan; - mere af den slags. 
Hjælpe de nyuddannede med at komme godt ind på arbejdsmarkedet. 
Hjælpe de lidt ældre ledige, både med jobs, faglige opdatering. Det er meget vigtigt. 
På de små arbejdspladser har Ergoterapeuterne svært ved at bevare deres faglighed.  
Ønsket om mere faglig sparring; - opbakning til de små steder. 
Et ønske om at ledere - uanset hvilken uddannelse de har - også skal sørge for at være leder for 
ergoterapeuter og ikke kun fokusere på egne faggrupper. 
Internet, Facebook; - rammer Ergoterapeutforeningen alle medlemmer? 
Flere møder hvor ergoterapeuter kan mødes fysisk og drøfte forskellige temaer med fagligheden i fokus. 
 
 
Den nye Regions bestyrelse laver en plan over, hvad der skal arbejdes med i det kommende år ud fra de 
forslag, medlemmerne er kommet med. 
 
Handleplanen fremadrettet for 2014 - 2015 blev enstemmigt godkendt. 
 
PKT 4. GODKENDELSE AF REGNSKAB 2013. 
 
Der udleveredes bilag med årsregnskabet for 2013. 
 
I alt overskud på 30.701. 
 



Lisbeth Krabbe fremlagde årets regnskab. 
 
De økonomiske kontrollanter Marie Møldrup og Ingrid Theil påpegede de store kørselsudgifter til 
regionsformandens transport. De økonomiske kontrollanter foreslog, at der kunne ses på en mulighed for at 
lease en bil til formanden. 
 
Etf’s Næstformand Lene Barslund kommenterede på det: Formandens kørselsudgifter er til diskussion hvert 
år på generalforsamlingen, men det kan ikke være anderledes. Leasing af bil har også været oppe at vende 
før, og Etf opererer ikke med leasingaftaler, da det er en dyrere måde at finansiere tingene på. 
 
De penge, der var sat af til arrangementer/aktiviteter er ikke blevet brugt fuldt ud, men der har ikke været 
ressourcer fra bestyrelsens side til at gennemføre flere aktiviteter i 2013. 
 
Eventuelle overskud fra de forskellige regioner, går tilbage til en fælles kasse i Etf.  
 
Medlemmerne synes det var ærgerligt, at de afsatte penge til aktiviteter ikke blev brugt. Der blev foreslået, at 
hvis der var en eller flere medlemmer med gode ideer til aktiviteter fremadrettet, var de meget velkomne til at 
henvende sig til bestyrelsen. 
 
Regnskabet for 2013 blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
PKT. 5:GODKENDELSE AF RAMMEBUDGETTET 2014. 
 
Budgettet er tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
Budgettet blev godkendt enstemmigt.  
 
 
PKT. 6: INDKOMNE FORSLAG. 
 
Ingen forslag modtaget. 
 
 
PKT 7: BEKRÆFTELSE AF VALG AF REGIONSFORMAND, HVIS DENNE ER VALGT VED FREDSVALG. 
 
Valget blev godkendt.  
 
Lisbeth Krabbe takkede for valget og opbakningen i årets løb. 
 
 
PKT. 8: VALG AF 4 BESTYRELSESMEDLEMMER FOR 2 ÅR. 
 
På valg  
 
Maj Britt M. Olsen       Regionshospitalet Viborg. 
Anne Mette Jensen     Aalborg Kommune 
Stine Lindsten             Universitetshospitalet Aalborg  
Ea Damgaard .           Randers Kommune 
 
Opstillede til valget og resultatet af afstemningen: 
 
Maj Britt M. Olsen       75 stemmer (genvalgt) 
Anne Mette Jensen     76 stemmer (genvalgt) 
Stine Lindsten  85 stemmer (genvalgt) 
Ea Damgaard  70 stemmer (genvalgt)  
Thomas Rank Nielsen. 49 stemmer. (nyvalgt som suppleant) Thomas er studerende på Aarhusskolen 
og uddannet til sommer. 



 
 
PKT 9. VALG AF ØKONOMISKE KONTROLLANTER for 1 ÅR. 
 
Karen B. Madsen, Aalborg Universitetshospital 
Elisabeth Sørensen, Randers Kommune 
 
 
 
 
PKT 10. VALG AF REPRÆSENTANTER TIL ETF'S REPRÆSENTANTSKAB FOR 3 ÅR. 
 
Der var 31 kandidater. 
 
 Dirigenten foreslog en god løsning, hvis der var fire frivillige, der gerne ville være suppleanter, så var de 
resterende medlemmer valgte. 
  Enighed blandt kandidaterne. 
 
VALGTE: 
Anne Mette Knudsen.  
Monica Ekstrøm 
Karen Ulrich Bertelsen 
Anne Mette Thomsen 
Marianne Roesen 
Ea Damgaard 
Marie Møldrup 
Lene Lange 
Gitte Pagter 
Birgitte Søe Jensen 
Anne - Mette Niebur 
Mette Carstensen 
Anne - Mette Jensen 
Tanja Dalgaard 
Ingrid Theil Madsen 
Christina Pilgaard Christensen 
Karen Marie B. Uggerhøj 
Marianne Thomsen 
Anette Rosenbæk 
Heidi Juul Svenstrup 
Inge Rasmussen 
Dorte Løgsted Paulsen 
Birthe Sørensen 
Lorenz Jabcke 
Kristian Obenholt 
Lone Lassen 
Helle Bak Christensen 
 
SUPPLEANTER: 
Mette Damsgaard Christiansen 
Stine Lindsten 
Majbrit Middelhede Olsen 
Anette Jackson 
 
 
Anders Grønbæk orienterede om udfordringerne ved næste OK 2015. 
 
OVERSKRIFTER: 

 Væksten i den offentlige sektor skal holdes i bero. 



 Politisk fokus på øget produktivitet.  

 Det lange seje træk ud af krisen. 

 Den offentlige sektor analyseres. (Regeringens 2020-plan). 

  Skærpet arbejdsgiver profil 

  Fagbevægelsens to veje. 
 
REP 13 drøftede udfordringerne 
Eksempler: Ikke en gentagelse af 2013 men fastholde og forny, hvad vil vi have for det, vi måske skal give 
slip på. Hvad vil vi give for noget, vi efterspørger? 
Med en stigningsprocent på 5,15 procent til en treårig periode er det svært at holde reallønnen. 
 
 
PKT 11. EVT, 
 
Der blev uddelt gaver til de afgåede kontrollanter Marie Møldrup og Ingrid Theil som tak for indsatsen. 
Lisbeth Krabbe takkede for opbakningen og bemærkede, at det var dejligt at se så mange møde op. Lisbeth 
Krabbe havde lovet lagkage til næste GF, hvis der var over 100 tilmeldte i 2014, så alle medlemmerne 
glæder sig til næste år. 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


