
GENERALFORSAMLING I EFS PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHABILITERNG 23.10.2020 

TILSTEDE: Fra bestyrelsen deltager Cæcilie, Lina, Henriette, Helle, Freja, Jytte og Bodil. Derudover deltager 

5 ordinære medlemmer on-line.  

AFBUD: Pernille 

Cæcilie byder velkommen til en coronavenlig og lidt forsinket generalforsamling med bestyrelsen fysisk 

sammen og øvrige deltagere online. 

Bestyrelsen foreslår Anna-Maria Laustsen, regionsformand i Region Syddanmark, som dirigent. Hun vælges. 

Præsentation af teams, af bestyrelsen og af deltagerne. 

Valg af referent: Bodil foreslås og vælges 

Cæcilie fremlægger bestyrelsens beretning suppleret af Jytte vedrørende 10 års planen for psykiatri. 

Der spørges ind til tidshorisonten for 10 årsplanen. Forventes rapport omkring nytår. Der er ingen 

yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 

Cæcilie uddyber arbejdet med projektet, hvor hun har siddet som faglig projektleder. Lone og Henrik fra 

Metropol har beskrevet ergoterapi i psykiatrien, som er sendt til Sundhedsstyrelsen til 1.10. Der er ikke 

kommet tilbagemeldinger. Når rapporten er klar, åbnes en hjemmeside med rapporten, podcasts og 

videoer om ergoterapeuters arbejde i psykiatrien.  

En deltager orienterer om, at ergoterapeuter er repræsenteret i en arbejdsgruppe i Region Hovedstaden.  

En deltager udtrykker stor forventning fra uddannelsesområdet til at se podcasts og videoer og forventer at 

kunne benytte dem i uddannelsen. 

Beretningen er enstemmigt vedtaget. 

Godkendelse af regnskab 2019 og budget 2020 

Fremover afholder vi generalforsamling i februar-marts med godkendelse af regnskab for 2020 og budget 

for 2021 og så fremdeles. 

Regnskab og budget er ”corona-ramt”, så vi har mange penge, og der kan forhåbentlig ses frem til mange 

gode aktiviteter, når det bliver muligt. 

Skal budgettet justeres i forhold til den viden, vi har i dag? Budgettet skulle egentlig have været godkendt 

tidligere på året, så der justeres ikke p.t. 

Der fremgår ikke udgifter fra temadagen, og disse er formodentlig slået sammen med udgifter til seminaret. 

Regnskab 2019 og budget 2020 er enstemmigt godkendt. 

Ingen indkomne forslag 

Arbejdsprogram 2020 

Der spørges til, hvilke tiltag vi gør for at hverve flere medlemmer. Vi havde forventet, at Daniel Sutton ville 

trække flere medlemmer, desuden mund-til-mund og facebook. Der efterspørges forslag fra deltagerne, 

men der er ikke forslag. 



Arbejdsprogrammet er enstemmigt vedtaget. 

Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår kontingentet nedsættes til 50 kr. i 2021 grundet de færre udgifter vi har haft i det 

forgangne år. Forslaget drøftes, og der kommer forskellige forslag. Derefter foreslår bestyrelsen, at 

kontingentet bevares på 150 kr. og nedsættes til 50 kr. for nye medlemmer det første år. 

Valg til bestyrelsen 

Freja, Cæcilie og Henriette er på valg og modtager genvalg. 

Bodil modtager ikke genvalg, men stiller op som suppleant. 

Helle stiller ikke op som suppleant. 

De opstillede vælges.  

Alle opfordres til at være opmærksom på kandidater til bestyrelsen fremover. 

Valg af revisor 

Marie Bagger modtager genvalg. Er valgt. 

Suppleant for revisor: ingen stiller op. 

Eventuelt 

Dirigenten takker for deltagelse og opbakningen til bestyrelsen.  

 

 

 

  

 

 

 

 


