
Virtuelt GENERALFORSAMLING I EFS PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHABILITERNG 23.03.2021 

TILSTEDE: Fra bestyrelsen deltager Pernille H.F. Thomsen, Cæcilie Neumann, Lina Eliasson, Henriette 

Niemann, Freja K. Gissel, Bodil Fauerskov og Jytte Rotbøl. Derudover deltager revisor Marie Bagger og 3 

ordinære medlemmer.   

Pernille H.F. Thomsen byder velkommen til en Corona venlig GF og takker de tilstedeværende for at møde 

frem virtuelt. 

Bestyrelsen foreslår Ergoterapeutforeningens formand Tina Nør Langager, som dirigent. Hun vælges, takker 

for valget og bekræfter, at GF er indkaldt rettidig i hht selskabets vedtægter og dermed er 

beslutningsdygtig.  

Valg af referent: Jytte Rotbøl foreslås og vælges 

Præsentationsrunde af samtlige deltagere. 

Tina Nør Langager kan fortælle, at formand og næstformand har delt selskaberne mellem sig, og at hun 

fortsat er politisk ansvarlig for vores.  

Pernille H.F. Thomsen fremlægger bestyrelsens beretning suppleret af:  

Freja K. Gissel, som orienterer om arbejdet i EVR  

Cæcilie Neumann, omkring satspuljeprojektet iværksat af SST – i forlængelse af et tidligere 

arbejde omkring rekruttering og fastholdelse i psykiatrien. Projektet er som sådan afsluttet med lancering 

af hjemmesiden ergopsyk.dk, hvor man kan finde skriftligt materiale om psykiatrisk ergoterapi, 

kompetenceprofiler, podcasts og videoer. Målgruppen er primært studerende. Etf og selskabet vil fortsat 

arbejde med at skabe opmærksomhed på hjemmesiden.  Tina Nør Langager supplerer med at takke 

bestyrelsen for resultaterne i projektet, hjemmesiden skønnes at kunne få en lang levetid og især 

kompetenceprofilerne kan blive et godt afsæt for en specialuddannelse (som der pt. arbejdes på at få 

etableret) 

Jytte Rotbøl, vedrørende 10 års planen for psykiatri. Arbejdet har foreløbig gået på at få 

beskrevet udfordringer. Arbejdet skulle egentlig været færdigt sommeren 2020, men er forsinket. 

Formentlig afsluttes denne første del af 10-årsplanen til sommer. Tina repræsenterer os. 

Beretningen er enstemmigt vedtaget. 

Ingen indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår indkøb af muleposer, med selskabets logo og navnet på vores nye hjemmeside mhp på 

reklame for selskabet og den nye hjemmeside. Muleposerne kan gives til medlemmer ved arrangementer. 

Bestyrelsen har fået et tilbud på 24.000, - kr. for 350 poser. Besluttes under pkt budget 2021. 

Pernille H.F. Thomsen fremlægger Arbejdsprogram 2021 

Herunder bliver der spurgt om forslag til corona venlige initiativer og Bodil Fauerskov roser webinaret (som 

blev afholdt 2 gange) om omsorgstræthed. Det fungerede godt og flere arbejdspladser har haft stor glæde 

heraf.  

Arbejdsprogrammet er enstemmigt vedtaget. 

 



Henriette Niemann fremlægger regnskab 2020  

Regnskabet bærer præg af få medlems-aktiviteter pga Covid-19.  

Cæcilie Neumann bemærker at projektet, hjemmeside mv har haft egne midler fra SST, og at det regnskab 

har kørt for sig, med hjælp fra ETF. 

Regnskab 2020 er enstemmigt godkendt. 

Fastsættelse af kontingent 

På sidste GF blev det besluttet, at nye medlemmer det første år fik kontingentet til 50,- kr. (rekruttering), 

men at vi ellers bibeholdt et kontingent til 150,- kr. pr år. 

Tina Nør Langager spørg om vi har overvejet gratis medlemskab. Og det oplyses, at det blev drøftet på 

sidste GF, hvor medlemmerne ønskede at bibeholde det nuværende beløb. 

Kontingent på kr. 50,- for nye medlemmer og 150,- for medlemmer besluttes. 

(Obs fra Tina Nør Langager – vigtigt, at administrationen får tydelig besked) 

Henriette Niemann fremlægger budgetforslag for 2021 

Det besluttes, at bestyrelsen har mandat til en mindre deltagelse-betaling til seminar, såfremt der er plads i 

budgettet til det.  

Det besluttes, at bestyrelsen kan indkøbe mulepose indenfor det budgetterede beløb. 

Budgettet er enstemmigt vedtaget. 

Valg til bestyrelsen 

Pernille H.F. Thomsen, Bodil Fauerskov og Jytte Rotbøl er på valg. Jytte Rotbøl modtager, som den eneste 

genvalg. 

Linda Jørgensen tilbyder sig. 

De opstillede vælges.  

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

Tina Nør Langager takker Bodil Fauerskov og Pernille H.F. Thomsen for deres arbejde i bestyrelsen 

Valg af revisor 

Marie Bagger modtager genvalg. Er valgt. 

Eventuelt 

Bestyrelsen holder en lille afskedstale for Bodil Fauerskov  og Pernille H.F. Thomsen, hvor de takkes for 

deres store arbejde igennem mange år. Begge har fået tilsendt en lille gave, og lover at komme til vores 

næste seminar. 

Dirigenten takker for deltagelse og opbakningen til bestyrelsen.  

Tina Nør Langager godkender referat, som herefter sendes til alle medlemmer. 


