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Referat  
Generalforsamling i EFS Håndterapi  
Torsdag d. 24.10.2013, Herlev Hospital. 
 
1. Velkomst  
Der bydes velkommen til de fremmødte. 
 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg  
Lene Barslund (LB), næstformand i Etf, vælges som dirigent og starter med at konstatere at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
Referent: Helle Puggård. 
Stemmeudvalg: Anne-Marie Høite Fabricius og Ulla Pedersen. 
 
3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 
LB redegør for at Etf inden dagsordenen blev udsendt, har foretaget juridisk vurdering af EFS 
Håndterapi’s forslag om ændring af selskabet, jf. §6a-d. Der er imidlertid indkommet to henvendelser 
fra medlemmer, der sår tvivl om det er foreningsjuridisk medholdeligt at foreslå vedtægtsændring og 
tage denne i brug med det samme. Etf har derfor fået foretaget en ny og uvildig juridisk vurdering og 
drøftet denne med bestyrelsen. Med baggrund i dette, har bestyrelsen besluttet at stille 
ændringsforslag til pkt. 6a, hvilket formanden vil redegøre for senere. 
I det udsendte materiale, er der vedlagt et bilag med bestyrelsens forslag om afvikling af selskabets 
bibliotek. Punktet er imidlertid ved en fejl ikke kommet på dagsordenen. LB spørger om vi kan tilføje et 
pkt. 6e Forslag om afvikling af bibliotek. Dette godkendes. 
 
4. Formandens beretning  
Kecia Ardensø fremlægger formandens beretning, bl.a. om aktiviteter i de seneste 2 år. Efterfølgende 
uddybes EFS Håndterapi’s forslag om ændring af selskabets struktur til DSF Håndterapi. 
Beretningen godkendes. 
Lene takker på Etf’s vegne bestyrelsen for det store arbejde der lægges i arbejdet med at drive 
foreningen. Fra salen anerkendes og takkes for bestyrelsens arbejde. 
 
5. Regnskab 2011-12  
Peter Skødt redegør for regnskab for 2011-2012 samt 1.-3. kvartal 2013. Regnskabet er uddelt til de 
tilstedeværende. 
Karin Rønhøj, økonomisk kontrollant, har gennemgået regnskabet. Hun har bemærket, at der er brugt 
ca. 4.000 kr. mere end budgetteret i forbindelse med afholdelse af selskabets jubilæum i 2012, men at 
dette må betragtes som en acceptabel overskridelse, bl.a. i kraft af at vi fortsat genererer overskud. 
Regnskabet godkendes. 
 
6. Indkomne forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer  
 
a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægtens § 9.  
På baggrund af de to henvendelser der har været fra medlemmer, har bestyrelsen valgt at stille 
ændringsforslag til det oprindelige forslag. Det nye forslag til §9: 
”Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Afstemningen gennemføres 
ved elektronisk eller skriftlig urafstemning blandt selskabets medlemmer.” 



LB redegør for ændringsforslaget som mindre vidtgående end det oprindelige forslag og spørger om 
nogen ønsker at opretholde det oprindelige ændringsforslag. Dette er ikke tilfældet. 
Der spørges fra salen hvordan urafstemningen vil foregå. LB forklarer, at Etf vil være behjælpelig med 
at stå for en elektronisk urafstemning med uvildig bistand samt revision. 
Et medlem redegør for sin betænkelighed ved at lukke det ergoterapifaglige selskab. Der udspiller sig 
en meningsudveksling i salen hvor forskellige holdninger fremlægges. 
Der stemmes om forslag 6a. Der er 33 stemmeberettigede i salen. Forslaget vedtages med 32 stemmer 
for og 1 imod. 
 
Pkt. 6b-d er trukket fra denne dagsorden, da der i stedet vil blive afholdt urafstemning. 
 
e) Forslag om afvikling af bibliotek 
Bestyrelsens forslag er udsendt med dagsordenen. Forslaget godkendes. 
 
7. Arbejdsprogram for 2013-2015  
Anja Skriver redegør for bestyrelsens arbejdsprogram for de kommende år: 

 Tage kontakt til grunduddannelserne omkring hvordan de sikrer at de studerende modtager 
undervisning indenfor håndterapiområdet og i hvilken grad og evt. komme med anbefalinger til 
ændringer. 

 Fortsat udbyde kurser, som er efterspurgt af medlemmerne. 

 Arbejde videre på en national målestandard. 

 Afholde temadage 2 gange årligt – om foråret i samarbejde med DSf Håndkirurgi. 

 Drøfte kravene for specialistgodkendelse indenfor Håndterapi og komme med anbefalinger til 
ændringer. 

Der udtrykkes opbakning til arbejdsprogrammet, særligt til punktet vedrørende grunduddannelserne. 
 
8. Fastlæggelse af kontingent for 2014 og 2015  
Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent fastholdes på 200 kr. pr. år i 2014-2015. 
Forslaget godkendes. 
 
9. Budget 2014 og 2015  
Peter  Skødt redegør for budgettet for de kommende år. Budgettet er uddelt til de tilstedeværende. 
LB spørger om bestyrelsen har overvejet hvad det genererede overskud skal bruges til. 
Der kommer forslag fra salen om oprettelse af legat, transport-tilskud ifm. temadage, gode 
internationale foredragsholdere. Bestyrelsen opfordrer til at medlemmer også efter GF kommer med 
forslag til dette.  
Budgettet godkendes. 
 
10. Valg af bestyrelse og suppleanter  
Der er indkommet 5 CV’er, hvilket betyder at disse 5 personer er genvalgt. Det drejer sig om: 
Kecia Ardensø, Køge Sygehus 
Helle Puggård, Aalborg Universitetshospital 
Peter Skødt, Århus Universitetshospital 
Mette Sanne Kudsk Olsen, Københavns Kommune 
Anja Skriver, Odense Universitetshospital 
 
I vedtægterne fremgår ikke procedure for at besætte den ledige plads. 



LB spørger om forsamlingen accepterer, at vi vælger et medlem fra salen. Dette accepteres. 
Morten Madsen, Gentofte Hospital, ønsker at opstille. Der er ingen modkandidater.  
Gry Gerster, Roskilde Kommune, og Jakob Jacobi Johansen, Gladsaxe Kommune,  vælges som 
suppleanter. 
 
11. Valg af økonomisk kontrollant og -suppleant  
Karin Rønhøj er villig til genvalg. Dette vedtages. 
 
12. Nyt fra Etf  
LB fortæller ganske kort om Etf’s arbejde med ny hjemmeside til årsskiftet, Rep13 i november, 
ombygning i kontorerne i Nørre Voldgade, positiv udvikling i de faglige selskaber (dysfagi, børn i 
folkeskolen, velfærdsteknologi, hverdagsrehabilitering) 
 
13. Eventuelt  
Kecia Ardensø takker på bestyrelsens vegne Alice for 4 års stort arbejde i bestyrelsen. 
 
LB afrunder mødet med på egne og Etf’s Hovedbestyrelses vegne at takke bestyrelsen for det store 
arbejde, bestyrelsen har udført de foregående to år. 

  

 
 
 


