
Referat af Generalforsamling i AMPS FNE d. 19. oktober 2020 
 
14 deltagere inkl. bestyrelsen (6 stk.) samt næstformand i Ergoterapeutforeningen Margrethe Boel 
 
Dagen startede med et fagligt og inspirerende oplæg ved Anette Enemark om COPM, som 
redskab til udarbejdelse af klientcentreret intervention kl. 12.30-17.10. 
 
Nyt fra Ergoterapeutforeningen ved næstformand Margrethe Boel 
 
Præsentation af indsatsområder vedtaget på REP19 

• Lige adgang til ergoterapi 
o Arbejdsgruppe ift Covid-19 rehabilitering 
o Faglig følgegruppe i Sundhedsstyrelsen med 1 plads i lungerehabilitering og 1 plads 

ved neuro-rehabilitering 
o Frit valg 

• Styrket praksis 
o 6 kompetenceprofiler 
o Satspuljeprojekt til EFS-psykiatri og psykosocial rehabilitering 

• Styrket forskning 
o Forskningsmagasin på vej – udkommer 1 x årligt 

 
OK21 er i proces – modtaget over 3000 krav fra medlemmerne. 
ETF´s corona-side med relevant information. 
Ny national klinisk retningslinjefor forebyggelse af tryksår. 
Ny retningslinje for brug af værnemidler. 
Rehabmesse 2021 i BellaCentret, d. 7.-9. april. 
 
 
Velkomst til generalforsamlingen ved Mette Hedeboe 
 
1. Dirigent: Margrethe Boel og referent: Sonja Vinkler. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
2. Formand Mette Hedeboe gennemgik bestyrelsens beretning, hvor der blev berettet fra sidste 

års GF i Solrød, hvor der var fokus på resultatet af AMPS-undersøgelsen og workshop med 
fokus på målsætning. 
Temaeftermiddag i Viborg, hvor forskellige projekter blev præsenteret. 
Temaeftermiddag i Halsnæs og temaeftermiddag i Middelfart med fokus på resultater og 
dokumentation. 
Der er gang i oprydning på hjemmesiden, hvor gammelt materiale fjernes og ajourført 
materialet lægges op omkring dokumentation mm. 
Bestyrelsen har arbejdet med nyt logo – er næsten klar til præsentation på pjecer og andet 
skriftligt materiale. 
Udarbejder Nyhedsbreve, som udsendes via ETF. 
Beretningen blev godkendt. 
 



3. Regnskab 2019 
Kasserer Sonja Vinkler gennemgik regnskabet for 2019. 
Regnskabet er gennemset af de to økonomiske kontrollanter. Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
Der opstod en debat om bestyrelsen også skulle arrangere ESI-temaeftermiddage. 
Der er opbakning til også at fokusere på ESI, men første prioritet er fokus på implementering 
og sparring i forhold til AMPS. 
Der er åbnet op for mulighed for online-arrangementer som en konsekvens af covid-19, hvor 
det kan være en kombi af fysisk fremmøde og virtuel deltagelse. Positiv tilkendegivelse i 
forhold til at kunne favne hele Danmark ved medlemsarrangementer. 

5. Arbejdsprogram 
Gennemgang af forslag til arbejdsprogram 2020, hvor der allerede har været en del aflysninger 
på grund af covid-19. 
Planlægger afholdelse af temadag i Odense i uge 43 i 2021 med fremlæggelse af forskellige 
projekter.  
OBS på Herlev-Gentofte og deres projekter og projekt i Furesø Kommune. 
Arbejdsprogrammet blev godkendt. 

6. Medlemskontingent for 2021 
Der blev godkendt til 100 kr. årligt pr. medlem 

7. Revideret budget for 2020 blev gennemgået ved kasserer Sonja Vinkler med en del 
forandringer som følge af covid-19. 
Budget for 2021 blev ligeledes gennemgået 
Begge budgetter blev godkendt. 

8. Valg til bestyrelsen: 
Valg af to økonomiske kontrollanter: Dorte Elmer Hjort og Vibeke Dinesen. 
Mette Hedeboe fortalte om arbejdet i bestyrelsen. 
Britta Hegelund blev valgt som suppleant. 
Der er en ledig plads indtil næste GF, da Nina har valgt at gå af før tid. 
Lea Valentin og Sonja Vinkler blev genvalgt. 
Blomster til Nina, som trådte ud af bestyrelsen. 

9. Eventuelt 
Roser til bestyrelsen. 
 
 

 
 
 


