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Netværksdøgn og generalforsamling 
i Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter
fredag d. 18. september 2020

"Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter er et netværk, der henvender sig til 
ergoterapeuter der overvejer at starte, er nystartede eller er garvede erhvervsdrivende 
ergoterapeuter. 

Netværket er ikke et fagligt forum, men et virksomhedsforum, hvor vi ønsker at dele 
erfaringer samt at synliggøre den private ergoterapeutiske praksis."

Velkommen til et døgn der beriger



Generalforsamling Dagsorden

1. Valg af referent og ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning 2019/2020

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2019

4. Indkommende forslag. Lige adgang til ergoterapi – hvordan?

5. Arbejdsprogram for det kommende år 2021

6. Fastsættelse af kontingent

7. Budget for det kommende år 2021

8. Valg af bestyrelse og suppleant 

9. Eventuelt
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Klubbens formål ifølge vedtægterne §2

At skabe et forum for erfaringsudveksling og vidensdeling af egen virksomhed

At fungere som netværk og varetage generelle forhold for ergoterapeuter der enten er 
nyopstartet eller har etableret egen praksis/virksomhed.

At støtte op om netværksdannelse og kollegialt sammenhold

At opspore nye ergoterapeutiske arbejds- og indsatsområder

At give kollegial sparring til de privatpraktiserende ergoterapeuter



Bestyrelsens formål/arbejde §6
Stk. 1. Der afholdes 1-3 bestyrelsesmøder og 1-2 netværksmøder om året.

Stk. 2. Bestyrelsen bidrager særligt med følgende ting:

• Formulerer ønsker og behov for aktiviteter i klubben det kommende år.

• Input til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i klubben det kommende år.

• Fastlægger dato for afholdelse af aktiviteter i klubben det kommende år.

• Kontaktpersoner for ergoterapeuter, der ønsker at starte som selvstændig.

• Suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsens møder, men er ikke stemmeberettigede, med mindre at ikke alle de valgte
bestyrelsesmedlemmer er til stede.

• Såfremt, der er stemmelighed i bestyrelsen, har formanden den afgørende stemme.

Stk. 3. Bestyrelsens arbejde understøttes af den fornødne administrative bistand fra Etf's sekretariat efter de til enhver tid gældende retningslinjer 
hhv. praksis for Etf's faglige netværk.

Konkret rådgivning til det enkelte medlem ydes af sekretariatet under iagttagelse af Etf's rådgiveransvar. (Konsulent Ulla Kjeldgard)
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3. Fremlæggelse af 
revideret regnskab 

2019



4. Indkomne forslag 

Lige adgang til Ergoterapi, - hvordan?



Samarbejde med medlemmerne om REP19 mål

Arbejdsprogram 2020-2021

Netværksdøgn og -

webinarer

Samarbejde med 

ergoterapeutforeningen om REP19 mål

Strategisk arbejde og reorganisering i

bestyrelsen, samt etablering af ny

infrastruktur, der støtter eksekvering på tværs



6. Fastsættelse af kontingent

Kontingent 200 kr. årligt



7. Budget for det 
kommende år 

2021

  Budget 2021   

Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter   

Budgettet er fordelt således:          (13.207,91) 

Indtægter 
            
129.400,00  

  Grundbeløb                   4.000,00  

220 Medlemstilskud (kr. 50 pr. medlem)                 11.000,00  

220 kontingent a 200,-                 44.000,00  

  Overførsel fra 2020                 10.000,00  

  Deltager betaling netværksdage (32x1700,-)                 54.400,00  

  Bestyrelsens deltagerbetaling (8x750,-)                   6.000,00  

Udgifter 
          
(142.607,91) 

Bestyrelsen               (20.800,00) 

     

  konsulentbistand, jf. arbejdsprogram                (15.000,00) 

     

  X-X oktober Nødebohuse Bestyrelsesmøde   

  forplejning                  (1.900,00) 

  transport                  (3.900,00) 

Netværksdage             (118.807,91) 

  Netværksdøgn   

  forplejning og overnatning (41 personer x 2200,-)                (89.400,00) 

  underviser                (26.000,00) 

  transport (bestyrelse og underviser)                  (2.907,91) 

  materialer                     (500,00) 

Webinar                             -    

  Underviser & Koordinator   

Gaver                 (2.000,00) 

 Gave                  (2.000,00) 

Kontorholdsudgifter                 (1.000,00) 

  Print & blæk                  (1.000,00) 

 



8. Valg af bestyrelse og suppleant
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Janne Mottlau – træder ud
Anette Navne - genopstiller
Lotte Vesterli – træder ud, stiller op som suppleant

Ikke på valg:
Anette Jackson 
Marie Merrild
Nilo Wielund-Zarrehparvar

Suppleanter
Signe Ulnitz, stiller op til bestyrelsen
Ann Karin Vestergaard

Karina Olsen, Ergoterapi.nu, stiller op til bestyrelsen



9. Eventuelt


