
Generalforsamlingen i Etf’s Region Midt-Nord 
onsdag den 13. april 2016 

i Tinghallen, Viborg 
 

REFERAT 
 

 
1. Regionsbestyrelsen byder velkommen 
Regionsbestyrelsesformand Lisbeth Krabbe Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
 
2. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 

Dirigent:  Anders Grønbæk, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
Referent: Louise Homann Gorming 
 
Dagsordenen blev godkendt ved håndsoprækning. Antal stemmeberettigede: 88  
 
 
3. Regionsbestyrelsens årsberetning 

Lisbeth Krabbe Nielsen (LKN) gav en mundtlig beretning, og nævnte herunder: 
Ergoterapifaget bliver rost, når LKN kommer rundt. Fokus på demens-området med bl.a. Demensalliancen. 
Der er mange forskellige typer opgaver for LKN og regionsbestyrelsen, som opfordrede til, at medlemmerne 
kontakter hende og regionsbestyrelsen, hvis man har noget at fortælle. Fokus på udfordringerne ved at have 
en stor geografisk region – der er ikke noget tydeligt svar/løsning på, hvordan man kan håndtere denne store 
geografi. I dette år har Maj Britt Middelhede Olsen varetaget nogle af opgaverne i regionen. 
 
LKN takkede afslutningsvist for indsatsen til Ea Damgaard, som stopper i regionsbestyrelsen efter 12 år.  
 
Der er ingen bemærkninger fra deltagerne til hverken den skriftlige eller den mundtlige beretning. 
 
Afstemningen sker ved elektronisk valg – den mundtlige og den skriftlige beretning blev godkendt.  
 
 
4. Godkendelse af regnskab for 2015 
Regionens regnskab viste mindre underskud på kr. 5.642, som dækkes af Etf centralt. 
 
Transportregnskabet er lidt højere, hele bestyrelsen var af sted til ERGO15, som betyder, at regnskabet for 
aktiviteter for RB er højere end budgetteret. Frikøb af RB-medlem er højere end budgetteret. Der er bl.a. 
sparet penge på forplejning til møder og kurser. 
Kommentarer fra RB: Obs på, at offentlig transport er blevet dyrere. 
 
De økonomiske kontrollanter Elisabeth Sørensen og Karen B. Madsen har godkendt regnskabet ud fra de 
kommentarer, som LKN har orienteret om. 
 
Regnskab for 2015 blev godkendt. 
 
 
5. Forslag og debat om regionens handleplan for det kommende år 
Stine Lindsten orienterede om ark på bordene, omkring forslag til handleplaner det kommende år. 
Der var herefter debat ved bordene, som resulterede i bl.a. følgende stikord: 
Fokus på konsulent-rollen. Hjernen – kognitiv træning og apps - kursusforslag. Viden fra en Phd-studerende 
i forhold til effekten af brugen af apps. Fokus på om seniorpolitik. Fokus på arbejdsvilkår. Arrangementer – 
akutte patient i somatik, dilemma ml. samfundsbehov ”Klar dig selv” <–> borger behov ”Jeg vil hellere spille 
kort end at støvsuge”. Sektorovergange og genoptræningsplaner. Koordinatorrollen. Uddannelse i projektle-
delse.  
 
Regionsbestyrelsen arbejder videre med de indkomne forslag og vælger punkter til handleplanen. 
 



 
6. Forslag til rammebudget 2016 og 2017 
Der var følgende kommentarer til forslaget rammebudget: Det godt med ekstra frikøb til RB-medlem.; husk 
også fokus på regionens udgifter pga. geografi – det kan evt. tages med til det kommende repræsentant-
skabsmøde. 
 
Rammebudget for 2016 og 2017 blev godkendt. 
 
7. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 
 
8. Kaffe/te og kage  
Den nyindstiftede Ergoment-pris blev overrakt. Tina Nør Langager takkede forinden Pernille Kvist, som har 
stiftet prisen. Ergoterapeutforeningen har været med i bedømmelsesudvalget.  Pernille Kvist overrakte Ergo-
ment-prisen til Christina Jakobsen og Helle Fjederholt Espersen, som fik prisen for projektet ”Sid godt – Lig 
godt”. 
 
 
9. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer,  
 
På valg var: 
Maj Britt Middelhede Olsen, Hospitalsenhed Midt, Viborg – modtager genvalg 
Stine Lindsten, Aalborg Universitetshospital – modtager genvalg 
Anne-Mette Jensen, Aalborg Kommune – modtager genvalg 
Ea Damgaard, Randers Kommune – genopstiller ikke 
 
Følgende blev valgt: 
Maj Britt Middelhede Olsen, Hospitalsenhed Midt, Viborg  
Stine Lindsten, Aalborg Universitetshospital  
Anne-Mette Jensen, Aalborg Kommune  
Kristian Obenholt,  
 
 
10. Valg af 2 suppleanter til Regionsbestyrelsen 
 
Følgende blev valgt: 
Emil Malthe Laugesen 
Janni Linde Hansen 
 
 
11. Valg af økonomiske kontrollanter for 1 år. 
 
På valg var: 
Elisabeth Sørensen, Randers kommune  
Karen B. Madsen, Aalborg Universitetshospital 
 
Følgende blev valgt: 
Elisabeth Sørensen, Randers Kommune 
Karen B. Madsen, Aalborg Universitetshospital 
 
 
12. Suppleringsvalg til repræsentantskabet 
Der er behov for 9 suppleanter 
 
Følgende blev valgt: 
Marianne Thomsen, nr. 12 
Helle Egebjerg Rasmussen, nr. 13 
Emil Malthe Laugesen, nr. 14 



Janni Linde Hansen, nr. 15 
Anne Marie L. Kristensen, nr. 16 
Anne Elisabeth Mårtensen, nr. 17 
Christine Hinsch Bundgaard, nr. 18 
Thomas Rank Nielsen, nr. 19 
  
 
13. Eventuelt  
Der var ikke noget til dette punkt.   
 
Aftenen afsluttedes med dialog om Ergoterapi i fremtiden, hvor Etf’s formand Tina Nør Langager deltog. 


