
 

                    Referat fra Generalforsamling  

d. 24 november 2016 i Hammel. 

 

 
  

Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 
3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 
4. Formandens beretning fra året der gik 
5. Regnskab 2015 
6. Vedtægtsændringer og indkommende forslag  
7. Arbejdsprogram for 2017 
8. Fastlæggelse af kontingent for 2017 
9. Budget 2017 
10. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant (det er 2 poster til bestyrelsen og    2 

suppleanter på valg) 
11. Nyt fra Etf. 
12. Evt. 

 
Ad 1. Jette Fog byder velkommen til de 28 fremmødte medlemmer. 
 
Ad 2. Kirstine Sand Jensen vælges til ordstyrer, Birgitte Gammeltoft vælges som referent, Ann Brit 
Roesen og Lone Grud vælges til stemmeudvalg.  

 
Ad 3. Kirstine Sand Jensen gennemgår dagsorden, der efterfølgende godkendes. 
 
Ad.4. Annalise Jacobsen gennemgår Peter Vögeles skrevne årsberetning. Vi har en effektiv 

bestyrelse, der mødes 2 gange årligt til bestyrelsesmøder. Dette sker i forbindelse med Temadagene 

om foråret og Årsmødet om efteråret. Ellers foregår samarbejdet via mailkontakt. 
 

Specialistrådet har heller ikke i det forløbne år haft nogen ansøgninger.  

 

Vedrørende Neurofaglige uddannelsesmuligheder har bestyrelsen lavet en vejledning kaldet 

”Opslagstavlen”. Den er trykt i Nyhedsbrevet.  

 

Nyhedsbrevet udsendes 2 gange årligt, og hele bestyrelsen bidrager med referater. Vi fastholder 

stadig at sende det ud i en papirudgave. Nyhedsbrevet har til formål at ajourføre medlemmerne om 

ny viden. Der har været 4 bestyrelsesmedlemmer til Europæisk kongres i Irland. Det var en meget 

spændende konference. Referat er skrevet i Nyhedsbrev nov. 2016. 

 

Repræsentantskabsmødet 2016 blev fulgt af formand Peter Vögele. 

 

Vi har givet medlemmerne en gave i form af gratis fyraftensmøder med psykolog Jonas Lindeløv, 

som har lavet et PhD projekt om Kognitiv computerbaseret rehabilitering. Alle 3 regionale møder 

var meget velbesøgte.  

 

Der er afholdt et Lokalt arrangement i Hammel vedrørende opmærksomhed.  



 

Information om vores Fagbibliotek.  Der er ikke mulighed for udlån, men biblioteket er til 

bestyrelsens arbejde. Alle indkøbte bøger anmeldes i nyhedsbrevet.  

 

APUS gruppen har fået lidt til fortæring på deres møder. 

 

Der er fra vores EFS et samarbejde med de andre EFS’er via det videnskabelige råd, hvor Peter 

Vögele som formand er EFSs neurorehabiliterings repræsentant  

 

Tak til Lene Barslund for mange års samarbejde. Vi har ikke fået tildelt en anden kontaktperson fra 

EFS. Det er et ønsker fra os at vi får det.  

Årsberetning er godkendt. 

 

 

Ad 5 Regnskab 2015: 

Jette overtog ansvaret for regnskabet ved sidste generalforsamling i 2015. 

I kontingent har vi 86.700 kr. fra vores medlemmer. Vi får tilskud fra Etf. på 15.000 kr. årligt 

ligesom andre selskaber og klubber. Der er igen i år et overskud, da vi tjener penge på temadagene. 

Temadagene indbragte 29.556 kr. Det skyldes bla. udefrakommende deltagere, som betaler en 

højere pris.  I regnskabsåret 2015 sluttede vi med et indestående på 207.895.   

Regnskab 2015 er godkendt. 

 

Ad 6.  

Der er ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer. 

 

Ad 7. 

Arbejdsprogram 2017. Der er planlagt 2 Temadage om executive funktioner med den engelske 

neuropædagog Kit Malia og ergoterapeut Anne Brannagan. Der er allerede nu fyldt op med over 

halvdelen af pladserne. 

 

Årsmødet for 2017 afholdes i København. Teoretisk emne er endnu ikke planlagt. 

 

Bestyrelsen fortsætter med to møder og for 2017 også et weekendsommermøde. 

 

Vi tænker langsigtet og har næsten Temadagene 2018 på plads. Fokus vil være på det motoriske, da 

vi nu i flere år har haft emner om kognition. 

 

Bestyrelsen deltager i de emner/møder/konferencer, der er relevante. Stroke konference mm. 

Vi vil opfordre medlemmerne til at bruge muligheden for at få lavet et lokalt arrangement. 

Bestyrelsen har ikke kapacitet til at klare opgaven, men der ydes et tilskud på 6000 kr. Henvend dig 

til en i bestyrelsen, og vi korresponderer om hvorvidt emnet har relevans. Deltagerne skal være 

medlem af EFS neurorehabilitering, hvilket tjekkes via lister fra ETF. (Det blev under budget 

besluttet at forhøje beløbet til 8000 kr.) 

Det var en succes med gaven i form af fyraftensmøder til alle 3 regioner. Vil gerne give gave igen 

så gode ideer udbedes. Kontakt en i bestyrelsen, hvis du får en god ide.  

Arbejdsprogram er godkendt. 

 

Ad 8. 

Kontingentet har tidligere været 150 kr. Vi besluttede at sætte kontingentet ned til 100 kr.  

da mange er medlem af flere selskaber, så selv 50 kr. kan gøre en forskel.  Vi har muligheden for at 

sætte det ned/op for hvert år.  Forslaget blev vedtaget med 28 stemmer for, hvilket var enstemmigt. 

 

Ad 9. Budget for 2017. Tilskud til lokale kredse blev drøftet, og det blev besluttet at sætte beløbet 

op til 8000 pr. kreds 



Der er kommet nye regler for regnskab og budgetteknisk, er det ikke sikkert vi kan overføre så store 

beløb i fremtiden. Dog sparer vi op til at sende flere afsted til verdenskongressen som afholdes 2018 

i Sydafrika.  

 

Et medlem foreslog at Nyhedsbrevet blev sendt elektronisk, da posten på budgetter 35.000 er mange 

penge, men da mange medlemmer ønsker det som papirudgave, og vi har råd til det, så fastholder vi 

det foreløbig. Vi fastholder det til næste generalforsamling og tager det op igen. Det kan jo være, at 

vi er i mindretal efterhånden ift at få det sendt med posten. 

 

Medlemmerne ønsker at der sættes flere midler af til temadagene, så de kan gøres billigere for 

medlemmer. Dette kan ikke lade sig gøre før 2018, da næste års temadage er annonceret, og flere 

har betalt allerede i år. Temadage tilstræbes at blive billigere fremover.  

 

Ønske om gentagelse af Evidensbaseret træning af OE med Anni McGlusky fra Sydney. Men dette 

er allerede arrangeret af fysioterapeutisk neurologisk selskab, og foregår februar 3 steder i DK. 

 

Der er ønske om endnu et basiskursus med Kit Malia, så det kan tænkes ind i 2019  

 

Budgettet er godkendt. 

 

Ad 10. Valg af bestyrelse 

Jette Fog genopstiller og genvælges 

Birgitte Gammeltoft genopstiller og genvælges 

Suppleant Pia Kold genopstiller og genvælges 

Kirstine Sand Jensen genopstiller ikke 

Ny suppleant vælges Marie Hvistendahl Doyle 

Økonomiske kontrollanter: Kirstine Sand Jensen og Anne-Britt Roesen. Valget godkendt. 

 

Ad 10. Der var ingen repræsentant fra Etf, så punktet udgår. 

 

Ad.12. Tak til Kirstine Sand Jensen for 20 års fantastisk arbejde i bestyrelsen bl.a. som 

økonomiansvarlig. 

 

 


