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Referat GF22 Etf Region Syd, 6. april 2022: 
 

1. Velkomst. 
Regionsbestyrelsen bød velkommen og præsenterede sig 
 

2. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden 
Direktør i Etf Anne Hertz blev valgt som dirigent. 
Hun konstaretede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i forhold til vedtægterne. 
Dagsordenen blev godkendt. 
                          

3. Regionsbestyrelsens beretning 
Regionformand Anna-Marie supplerede den skriftlige beretning. 
Der var god debat. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

                                   
4. Godkendelse af regnskab for 2021 

Næstformand Bo Rossen fremlagde regnskab for 2021. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 

5. Region Syds handleplan for det kommende år  
Regionsformand Anna-Marie Laustsen fremlagde bestyrelsens forslag til handleplan. 
Der var god debat, og flere gode forslag fra deltagerne, der supplerer handleplanen. 
Forslag til handleplan blev enstemmigt godkendt. 
 

6. Forslag til rammebudget for 2023  
Næstformand Bo Rossen fremlagde bestyrelsens forslag til rammebudget for 2023 
Forslag til budget blev enstemmigt godkendt. 
 

7. Etf fra et landspolitisk perspektiv.  

Etfs formand Tina langager orienterede om HB’s forslag til  arbejde frem mod Etfs strategi og 

indsatsområder 2023-25, som skal vedtages på Repræsentantskabsmøde i november 2022. 

8. Indkomne forslag 
Næstformand Louise Daugaard fremlagde 2 forslag fremsat af regionsbestyrelsen:  

• Bestyrelsens størrelse – bestyrelsen foreslår at bestyrelsen fremover består af 10 
medlemmer, 2 suppleanter samt regionsformand, altså 2 færre bestyrelsesmedlemmer 
end i dag.  

• 2 observatørpladser til studerende medlemmer i bestyrelsen – bestyrelsen foreslår 2 
bestyrelsespladser uden stemmeret til studerende for at fremme studerendes mulighed 
for at deltage i bestyrelsesarbejde. 
 

                                     Forslag om bestyrelsens størrelse blev vedtaget med stort flertal. 
 
                                     Forslag om 2 observatørpladser til studerende medlemmer i bestyrelsen blev vedtaget med     
                                     stort flertal. 
 

9. Valg til til regionsbestyrelsen.  
Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
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Lene Drejer, Odense Kommune 
Louise Daugaard, Faaborg-Midtfyn Kommune 
Frederikke Nowak-Voigt Hansen, Vejle Kommune 
Anne-Birgitte Madsen, underviser på ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg 
 

                                     Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen for 1 år: 
1. suppelant: Jørgen Peschardt, Kolding Kommune 
2. suppleant: Tomas Jakobsen, Vejle Kommune 
 

10. Suppleringsvalg til Etf’s Repræsentantskab.  
Følgende blev valgt som yderligere suppleanter. De er valgt i nedenstående rækkefølge:  

• Louise Daugaard, Faaborg-Midtfyn Kommune (nu 5. suppl.) 

• Marianne Roth Sørensen, Aabenraa Kommune (nu 6. suppl.) 

• Birthe Schultz, på efterløn (nu 7. suppl.) 

• Annemette Vølund Andersen, Vejle Kommune (nu 8. suppl.) 

• Tina Dølby, Psykitarisk afdeling, Middelfart, Region Syddanmark (nu 9. suppl.) 
 

11. Valg af økonomisk kontrollant.  
                                     Susanne Hygum Sørensen, Aabenraa Kommune blev valgt som økonomisk kontrollant for 2 år. 
 

12. Evt.   
Regionsformand Anna-Marie Laustsen  takkede afgående regionsbestyrelsesmedlem Thea 
Mansfield for hendes store indsats og vigtige bidrag i bestyrelsesarbejdet samt takkede 
deltagerne for en god generalforsamling. 

 
 


