
 
 
Referat af Generalforsamling AMPS FNE, 2022 
 
Dato: mandag d. 2. maj 2022 kl. 15.30 – 18.00 
 
Nyt fra Ergoterapeutforeningen ved Margrethe Boel forud for Generalforsamlingen 15.30-16.30 
Emner: OK21, Befolkningsudviklingen, Demografi, Udviklingen i velfærds Danmark, Rekruttering og 
fastholdelse af studerende, Ergoterapeuter gør hverdagen mulig, Håndtering af krydspres, 
Fremtiden kalder på øget akutindsats og sammenhæng på tværs, Stærk faglighed 
(www.etf.dk/staerk-faglighed ), professionsfaglig strategisk opgave – på tværs af domæner, 
Sundhedsreform, Nærhospital, KL´s sundhedskonference, Ny ældrelov, Psykiatrihandleplanen, 
Hvidbog i rehabilitering 2.0, Faglig netværksstruktur, REP22 – indsatser. 
 
Kl. 16.30 startede generalforsamlingen 
Deltagere fysisk: Mette, Lea, Britta og Sonja 
Deltagere virtuelt: Eva og Anne-Mette 
 
Referat fra generalforsamling 
1. Valg af referent og ordstyrer.  

Mette valgt som ordstyrer og Sonja som referent 
 

2. Bestyrelsens beretning v/Mette 
Der var fremsendt skriftlig beretning på mail.  
Mette uddybede arbejdet med udarbejdelse af NY hvidbog i rehabilitering version 2.0. 
Hvidbogen blev lanceret d. 30. marts og kan bestilles til 150 kr.  
Der har været 4 temagrupper, som har arbejdet med indholdet. 
Definitionen har udgangspunkt i både indefra og udefra perspektivet og fokus på det hele 
menneske og med udgangspunkt i eksisterende viden. 
Beretningen er godkendt.   
 

3. Fremlæggelse af regnskab 2021 v/Sonja 
Det har været et stille år med covid-restriktioner. 
Regnskabet gennemgået og godkendt.  
 

4. Indkomne forslag 
Der er ingen forslag. 
 

5. Fastsættelse af kontingent for 2023 
Der er forslag om at fastholde 100 kr. 
Forslaget blev godkendt. 
 

6. Arbejdsprogram 
Forslag om webinarer med tolkning af AMPS-resultater. 
Tema-arrangementer om hvordan man gør sin arbejdsplads klar til AMPS. 
Ser på mulige emner og oplægsholdere ved Ergo22, som kan bruges ved hele temadage. 
Arbejdsprogrammet er godkendt. 



 
7. Gennemgang af revideret budget 2022 og budget 2023 

Revideret budget 2022 og budget 2023 er godkendt. 
 

8. Valg til bestyrelsen. 
a. Sonja Vinkler (på valg, genopstiller) 
b. Lea Vallentin (på valg, genopstiller) 
c. Vakant bestyrelsesplads  
Sonja og Lea er begge genvalgt 
GF godkender at bestyrelsen har mulighed for at supplere med et bestyrelsesmedlem i løbet 
af året. 
 

9. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.  
a. Britta Hegelund (genopstiller som suppleant) 
b. Eva de Neergaard Christensen (genopstiller som suppleant) 
Begge genopstiller og bliver valgt. 
 

10. Valg af 2 økonomiske kontrollanter. 
Dorte Elmer Hjordt genopstiller og vælges. Lea sørger for en blomst til Dorte 
 

11. Eventuelt 
En snak om hvilke spørgsmål man kan stille, når man gerne vil have fat i en arbejdsplads, som 
kan lægge hus til temaarrangementer.  
 

 
 
 
 
 
 


