
Tirsdag den 2. november 2021 

Referat fra generalforsamling EFS-Dysfagi kl. 19.00 - 21.00 (Virtuelt) 

 

Generalforsamling kl. 20.00 – 21.00 

1. Velkomst v/Annette Kjærsgaard 

 

2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 

Margrethe Boel vælges som ordstyrer. 

Signe J Eskildsen vælges som referent. 

Da generalforsamlingen i år er online, nedsættes der ikke et stemmeudvalg. Rikke Dunne opretter en 

afstemning og afstemning gennemføres via online zoom poll.  

 

3. Gennemgang af dagsorden 

Gennemgået ved Margrethe Boel og godkendt. GF er lovligt indvarslet jf. vedtægter. Det er fortsat muligt at 

stille op til bestyrelsen under generalforsamlingens pkt. 10. 

 

4. Bestyrelsens beretning v/Annette Kjærsgaard 

Beretning fra bestyrelsen v Annette. Beretning vedlagt. Beretningen er godkendt.  

Opfordring til medlemmer om at melde sig ind i facebook gruppen. 

 

5. Godkendelse af regnskab v/Lene Møller 

Gennemgang ved Lene Møller. Regnskab vedlagt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at vi fortsat fastsætter kontingent til 100 kr. om året som hidtil. Dette blev enstemmigt 

godkendt.  

 

7. Indkomne forslag (Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes ud 3 uger 

før) 

Forslag om undergruppe omkring trakealtuber v. Linda-Maria Delgado Grove. 

Linda-Maria præsenterede forslaget og bevæggrund for at danne gruppen under EFS dysfagi. Har været i 

dialog med ETF, som opfordrede til opstart af en fb gruppe, som er oprettet. Overvejelser om at det kan 



ligges under EFS dysfagi. Mere systematisk og sparring omkring emnet. Det kan godt være vanskeligt, ofte 

er man måske den eneste ergoterapeut.  

Der er opbakning fra mødedeltagere. Vi ser på hvordan det kan lade sig gøre at ligge undergrupper ind. Evt. 

på hjemmesiden og på EFS dysfagi på fb.   

Signe J Eskildsen hjælper Linda-Maria med at se på kommissorium og beskrivelse af gruppen.  

 

8. Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram v/Annette Kjærsgaard 

Arbejdsprogram for 2022/2023 gennemgået v Annette Kjærsgaard. Vedlagt referat. Godkendt enstemmigt. 

 

 

9. Budget v/Lene Møller 

Budget gennemgået v Lene Møller og vedlagt. Enstemmigt godkendt.  

 

     10. Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer: 

Annette Kjærsgaard - villig til genvalg 

Daniela Jakobsen - villig med genvalg 

Louise Sonne Klint - villig til genvalg 

Christina Ferm - genopstiller ikke 

Nete Harreby - villig til genvalg 

Lene Møller - genopstiller ikke 

Signe Eskildsen - villig til genvalg 

Økonomisk kontrollant: Naja Bendix Flejsborg 

 

Derudover opstiller:  

Linda-Maria Delgado Grove 

Katje Bjerrum 

Lotte Elming 

 

Det var ikke muligt at lave online poll. Der udsendes afstemning online fra ETF på mail til fremmødte. Rikke 

Dunne registrerede mailadresser på alle tilstedeværende. Bestyrelsen konstitueres på et næste 

bestyrelsesmøde.  



Afstemning blev varetaget af ETF, som meddelte resultatet til EFS dysfagi: 

Valgresultatet blev per 15/11 2021:  

  

På de 5 ordinære bestyrelsespladser ( i alfabetisk rækkefølge):  

Annette Kjærsgaard 

Daniela Jakobsen 

Katje Bjerrum 

Nete Deela Rauhe Harreby 

Signe Janum Eskildsen 

  

På de 2 suppleantposter: 

Louise Sonne Klint 

Lotte Elming Petersen Nielsen 

 

10. Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen v/Margrethe Boel 

Margrethe Boel giver en kort præsentation fra arbejdet i ETF. Vedlagt.  

 

11. Eventuelt 

Punkt udgår, da mødet er slut.  


