
 
 

 
Ordinær generalforsamling i DSF Håndterapi 2021,  
Virtuelt - onsdag den 3. november 2021 kl. 20.00 – 21.30.  
 
 
Referat 

 

1. Velkomst  
Der bydes velkommen til de fremmødte. 
 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg  
Margrethe Boel (MB),  næstformand i Etf, vælges som dirigent og starter med at konstatere at 
generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt. MB giver desuden gode råd til det virtuelle 
møde. 
Referent: Helle Puggård. 
 
3. Formandens beretning  
Kecia Ardensø fremlægger formandens beretning, bl.a. om aktiviteter i de seneste 2 år. Hele 
beretningen vil blive bragt i dette års december-nyhedsbrev og vil ligeledes kunne læses på DSF 
Håndterapis hjemmeside. Beretningen godkendes. 
 
4. Regnskabsaflæggelse for 2019, 2020 og 2021 – 1. – 3. kvartal 
Peter Skødt redegør for regnskab for 2019 og 2020 samt 1.-3. kvartal 2021.  
Karen Boldreel Madsen, økonomisk kontrollant, har gennemgået regnskabet og har ingen 
bemærkninger. 
Regnskabet godkendes af forsamlingen. 
 
5. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer. 
 
7. Arbejdsprogram for 2022 – 2023 

Kecia Ardensø redegør for bestyrelsens arbejdsprogram for de kommende 2 år. 
Arbejdsprogrammet er ikke helt så omfattende som de foregående år, hvilket skyldes, at en ny 
bestyrelse skal arbejdes sammen den kommende tid. 
Arbejdsprogram 2022-2023: 

• Arrangere temadage 

• Arrangere kurser efterspurgt af medlemmerne 

• Deltage aktivt i de internationale håndterapiforeningers arbejde 

• Deltage på council meetings og internationale kongresser 

• Fortsat dialog omkring håndterapi på grunduddannelserne 

• Arbejde for der kommer flere privatpraktiserende håndterapeuter 

 



 
 
8. Fastlæggelse af kontingent for 2022 og 2023 

Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent fastholdes på 200 kr. pr. år i 2022-2023.  
Forslaget godkendes. 
 
9. Budget 2022 og 2023 

Peter Skødt redegør for budgettet for de kommende år.  
Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer kommer med forslag til måder at bruge foreningens 
penge på, blandt andet ifa. arrangementer, temadage mv. 
Et medlem spørger, om man betaler minusrente på en foreningskonto. Dertil svares, at vores konto 
ligger hos ETF og at vi derfor som selskab hverken har renteindtægter eller -udgifter. 
Budgettet godkendes. 
 
10. Valg af bestyrelse og suppleanter 
På valg er:  
Kecia Ardensø, genopstiller  
Helle Puggård, genopstiller ikke  
Anja Skriver, genopstiller ikke  
Mette Kudsk Olsen, genopstiller ikke  
Peter Skødt, genopstiller  
Kim Gotfred-Iversen, genopstiller  
 
Opstiller med rettidigt indsendte CV’er, jf. vedtægter:  
Karen Boldreel Madsen (Aalborg Universitetshospital), 
Tine Drejer Tolstrup Christensen (Slagelse Sygehus) samt 
Kecia Ardensø, Peter Skødt og Kim Godtfred-Iversen fra den siddende bestyrelse. 
 
Jf. selskabets vedtægter er de rettidigt opstillede kandidater, såfremt der ikke er indkommet flere 
end 6, svarende til de ordinære pladser, automatisk valgt. 
 
Dette efterlader én vacant plads, hvilket ifølge vedtægterne giver mulighed for at de fremmødte 
kan opstille på dagen uden forudgående indsendelse af CV. MB redegør for, at såfremt mere end 
én kandidat melder sig til denne plads, vil afstemningen foregå elektronisk via ETF efter mødet. 
 
Inger Østergaard (Sønderborg Kommune) melder, som den eneste, sit kandidatur og vælges 
således. 
 
11. Valg af suppleanter 
Marie Stoltenberg (Roskilde Kommune) og Sylvia Jasinski (Ergoterapi Skjern) meddeler, at de 
ønsker at opstille som suppleanter til bestyrelsen. 
Kecia og MB foreslår, at der ikke vælges 1. og 2. suppleant, men at det drøftes med de to 
suppleanter i tilfælde af behov for at inddrage en suppleant i bestyrelsesarbejdet. MB præciserer, 
at DSF Håndterapi kun tager suppleanter i anvendelse ved et bestyrelsesmedlems udtræden af 
bestyrelsen. 
 
12. Valg af økonomisk kontrollant og -suppleant 



Tidligere har Karen Boldreel og Lene Kongsgaard Lund være økonomiske kontrollanter. Karen 
Boldreel kan ikke fortsætte, da hun er valgt til bestyrelsen pr. d.d. Lene Kongsgaard Lund har ikke 
meddelt hvorvidt hun ønsker genvalg. 
Peter Skødt redegør for den økonomiske kontrollants ansvar. 
Dorette Höppner (Herlev Gentofte Hospital) melder sig som økonomisk kontrollant for de 
kommende 2 år og Susanne Mortensen (Bornholm) som suppleant.  
MB og forsamlingen takker. 
 
13. Nyt fra Etf 
MB præsenterer udvalgt nyt fra ETF, herunder at: 

• Der har været overenskomstforhandlinger i år, hvor det har været første gang for ETF i 
samarbejde med den nye hovedorganisation AC. 

• Der er nedsat en lønkomité, som skal se på lønudviklingen i den offentlige sektor. 

• Etf er meget optaget af den demografiske udvikling i DK og betydningen for ergoterapeuter 
og ergoterapi. 

• ETF betragter ergoterapeuter som meget attraktive på arbejdsmarkedet og er 
opmærksomme på, at det kan sætte fagligheden på spil i visse stillinger. Dette kan både 
give muligheder og udfordringer. Etf har udarbejdet et holdningspapir vedr. dette. 

• Fremtiden kalder på en øget akutindsats samt tværfaglig opgaveløsning. 

• Der vil være øget fokus på arbejdsrehabilitering og på beskæftigelsesområdet. 

• ETF skal støtte medlemmerne i at være klare omkring hvad ergoterapi er ligesom 
medlemmerne skal støtte hinanden i det. 

• Rekruttering og fastholdelse af studerende er et fokusområde. ETF opfordrer til at vi er 
ambassadører for vores fag og har fokus på at gøre ergoterapeutuddannelsen attraktiv for 
unge, da der ses et faldende ansøgertal til grunduddannelserne. 

• ETF har udgivet en branding-film, som er blevet rigtig godt modtaget på de sociale medier. 
ETF har desuden haft samarbejde med socialpædagogerne om en podcast om ”Det gode 
måltid”. Grundfortællingen er udgivet med engelsk speak nu. Den er ligeledes ved at blive 
oversat til norsk. COTEC har bedt om lov til at bruge den også. Endvidere er der i 
samarbejde med psykologforeningen udarbejdet en film til familier med kronisk sygdom. 
(links til dette materiale udsendes til medlemmer sammen med 
generalforsamlingsreferatet) 

• ERGO22 afholdes i juni 2022. 

• WFOT afholdes i august 2022 i Paris. 

• I november 2022 afholdes ETF’s repræsentantskabsmøde. 
 
 
14. Eventuelt  
Intet. 
 
MB takker bestyrelsen for et godt samarbejde samt for det store arbejde, bestyrelsen gør for DSF 
Håndterapis medlemmer. 
Kecia Ardensø afslutter generalforsamlingen med at takke de fremmødte for at være med og ser 
frem til det kommende samarbejde med medlemmerne i 2022. 

 
 
 


