
Dagsorden til bestyrelsesmøde i klubben af terapeuter 

DATO: 17 februar 2020 kl. 9 

STED: Kolding - værkstedet 

Referent:  
Deltagere:  Janne Thomsen, Mads Martin, Simon Ørnbøll, Ulrik Olsen 
 

Afbud:  

Punkt Indhold 

 

Referat 
 

1. Valg af ordstyrer 

 

 

 Mads er traditionen tro valgt som ordstyrer. 

Ulrik er referent. 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Konstituering af 

bestyrelsen (og 

pladser i HU?) 

 

 

 Bestyrelsen konstituerede sig. Bestyrelsen ser 

herefter således ud: 

Formand, Janne Thomsen. Kasserer, Ulrik Olsen. 

Menige bestyrelsesmedlemmer, Mads Martin og 

Simon Ørnbøll. 

Janne bliver medlem af KU. 

 

Bestyrelsen takkede samtidig afgående formand, Erik 

Bjernemose for sit mangeårige engagement i 

bestyrelsen. Erik er samtidig udtrådt af bestyrelsen, 

og modtog derfor en gave med øl og vin fra 

bestyrelsen. 

 

4. Håndtering af årets 

lønforhandlinger, 

herunder deling af 

lønoplysninger 

 

 Vi modtager efter planen lønoplysninger fra BM HR 

den 28. februar. 

Kort herefter laver vi en rundspørge for at klarlægge 

hvem der vil dele og modtage oplysninger, med kort 

frist. Herefter deles lønoplysninger på landsplan. 

I TC Syd og i TC Øst er der for tiden ingen TR for 

fysioterapeuterne, men TR for ergoterapeuterne vil 

forhandle løn og tage sig af øvrige sager indtil der er 

valgt TR for fysioterapeuterne. Vi vil aftale nærmere 

med Danske Fysioterapeuters forhandlingskonsulent, 

Nicolaj Kempel Sigh om underskrift på lønaftalerne. 

 

5. Ny organisering af 

det faglige arbejde. 

 

 Ift. ny organisering af det faglige arbejde, er der sket 

relativt store ændringer for nogle af vores 

medlemmer, så det er vigtigt at vores medlemmer 

melder deres erfaringer ind, når evalueringen 

kommer. 

 



6. Nye kollegaer, 

herunder terapeuter 

med en kandidat  

 

 Vi drøftede at flere med fysio- eller ergoterapeut-

baggrund med kandidatoverbygninger ansættes på 

andre overenskomster. Vi drøfter forholdet med hhv. 

ETF og Danske Fysioterapeuter. Simon og Janne 

sender en forespørgsel til konsulenterne fra DF og 

ETF. 

Generelt indplaceres nyansatte ergo- eller 

fysioterapeuter relativt højt lønmæssigt, hvilket giver 

stof til eftertanke ved lokallønsforhandlingerne. 

  

7. Nyt fra Øst, Nord og 

Syd 

 

 Der blev givet information fra centrene. 

Centralt stod at vi bliver flere i alle centre, herunder 

også flere af vores medlemmer. Vi er opmærksomme 

på at der er en stor opgave i oplæringen af nye 

kolleger.  

 

8. Eventuelt 

 

 

 Vi evaluerede generalforsamlingen i november. 

Der har været positive tilbagemeldinger på dagen fra 

alle centrene.  

 

9. Møde evaluering 

 

 

 Vi var enige om at fysiske møder er en forudsætning 

med jævne mellemrum, da de er mere effektive. 
 

10. Punkter til næste 

møde 

 

 Næste møde ligger 23. marts. Særlige punkter: 

• Lønforhandling bliver et hovedpunkt. 

• Ny lovgivning bliver et andet punkt. 

 

11. Godkende dagens 

referat på mail 1 uge 

  

 
Ulrik 17-2-20   


