
 

Vedtægter for klubben af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter i 

Arbejdstilsynet 

 

 

§1 

 

Klubbens navn er: Klubben for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter i Arbejdstilsynet. 

 

 

§2 

 

Klubbens formål er: 

 

• At sikre gensidig information til alle klubbens medlemmer om relevante emner.  

• At sikre klubbens medlemmer god kontakt til Danske Fysioterapeuter og 
Ergoterapeutforeningen.  

• At sikre den brede kommunikation til og fra HU, samt størst mulig indflydelse i HU.  

• At skabe gode muligheder for, at klubbens medlemmer kan opnå den bedst mulige 
kompetenceudvikling, både fagligt og personligt.  

• At sikre bedst mulig løn- og personalemæssige forhold.  

• At sikre klubbens medlemmer repræsentation i relevante samarbejdsorganer i 
Arbejdstilsynet.  

 

 

§3 

 

Som medlemmer af klubben optages ergoterapeuter og fysioterapeuter, der er ansat i 

Arbejdstilsynet og som er medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter. 

 

 

 



§ 4 

 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året. Skriftlig indkaldelse samt dagsorden 

til den ordinære generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før 

afholdelsen. 

 

På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om dagsordensforslag, der er 

bestyrelsen i hænde senest 5 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. 

Beslutningerne sker ved simpelt flertal. Tillægsdagsorden udsendes til medlemmerne senest 

1 uge før den ordinære generalforsamling. 

 

Skriftligt referat fra den ordinære generalforsamling fremsendes til medlemmerne inden 3 

uger efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. 

 

Alle terapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har 

stemmeret ved den ordinære generalforsamling. 



 

I lige år afholdes den ordinære generalforsamling i hvert tilsynscenter, hvor dagsordenen vil 

omfatte følgende punkter: 

 

• Valg af dirigent og referent 

• Information fra bestyrelsen 

• Forslag til beslutning 

• Forslag til diskussion 

• Forslag til tillægsdagsorden til diskussion 

• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

• Valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter (1 tillidsvalgt pr. center , hhv. 2 
fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter) 

• Evt. 
 

 

I ulige år afholdes den ordinære generalforsamling i sammenhæng med en temadag, hvor et 

aktuelt og fagligt relevant emne vil blive belyst. Dette arrangement indbefatter traktement 

samt overnatning. Temadagen er forbeholdt medlemmer af klubben, der har betalt 

kontingent i 2 på hinanden følgende år. Såfremt et medlem er nyansat i Arbejdstilsynet, 

betaler medlemmet op til hvad der svarer til 1 års medlemskab. 

 

Dagsordenen vil omfatte følgende punkter: 

 

• Valg af dirigent og referent 

• Bestyrelsens beretning 

• Forslag til beslutning 

• Forslag til diskussion 

• Forslag til tillægsdagsorden til diskussion 

• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

• Fastsættelse af kontingent 

• Valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter (1 tillidsvalgt pr. center , hhv. 2 
fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter) 

• Evt.” 
 

 

Såfremt en terapeut har medlemskab af én af foreningerne, men ikke af klubben, og 

vedkommende ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling i forbindelse med 

temadagen, afholdes alle udgifter i forbindelse med transport, fortæring m.v. af det 

pågældende medlem selv.  



 

Skriftlig referat fra generalforsamlingen udsendes inden 3 uger efter. Bemærkninger til 

referat sendes til bestyrelsen inden 14 dage. Evt. bemærkninger videresendes af bestyrelsen 

til medlemmerne. 

 

 

 

§ 6 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en uges varsel, hvis 1/3 af klubbens 

medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen, eller hvis 2 af 

tillidsrepræsentanterne eller suppleanterne ønsker det. 

 

 

 

§ 7 

 

Vedtægtsændringer eller klubbens opløsning kræver tilstedeværelse af mindst 2/3 af 

klubbens medlemmer til generalforsamling, samt at beslutningen sker med 2/3 af de 

fremmødets stemmer. 

Er færre end 2/3 af klubbens medlemmer mødt op, udsendes forslaget til urafstemning med 

en svarfrist på 4 uger. 

Beslutninger træffes med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til svarprocenten. 

 

 

 

§ 8 

 

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 2 tillidsrepræsentanter fra 

hvert tilsynscenter, én ergoterapeut og én fysioterapeut, der fungerer som hinandens 

suppleanter, i alt 8 personer, der er valgt efter de i §5 angivne retningslinjer. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv, og er forpligtet til at informere medlemmerne om forhold af betydning 

for disse.  



 

 

 

 

§ 9 

 

Klubbens beslutninger skal være i overensstemmelse med Ergoterapeutforenings og Danske 

fysioterapeuters love og vedtægter. 

 

Vedtaget på generalforsamling i København den 28.11.84. 

Revideret på generalforsamling den 28.11.88, den 29.11.90, den 23.11.93, den 10.11.98, 

den 6.11.03 og den 4.10.07 

 

 

 

  

 

 

 

 


