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               5. december 2007  
J.nr. 421.1 

                JPC/EH 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.  
 
Til stede: Johnny Kuhr 

  Birgitte F. Kure 
  Lene Christoffersen 
  Charlotte Fleischer 
  Carsten B. Jensen 
  Tina Lambrecht 
  Tina Frank 
  Tine Nielsen 
  Solvejg Pedersen 

 Lise Hansen  
Kirsten Ægidius 

    
 
Afbud:  Eva Hasselbalch 

Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende 
 
Fra sekretariatet: 
 Elisabeth Haase, sekretariatsleder 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.6 & 4.5) 
 Nina Holten (under punkt 4.4) 

Esben Riis (under punkt 3.7, 4.5 & 4.6) 
Ann Sofie Ohrt (under punkt 4.3) 
Kenneth Engstrøm (3.2, 3.3. & 4.1)  

 Annelene Jalving (under punkt 4.4) 
 
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
Der forelå godkendt referat fra HBM/24/10/2007 til underskrift. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetsliste  
J.nr. 421.1, HBM 
 
Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med 
deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden 17.10 –15.11.2007. 
 
Der var følgende spørgsmål til mødeaktivitetslisten: 
 

• Møde med ledere fra region Sjælland.  Johnny Kuhr orienterede om mødet herunder bag-
grunden, formål, dagsorden, problemfelt, konklusion osv. Det var et orienterende møde, og 
der vil blive fulgt op på emnerne i projektet med DSI (Dansk Sundheds Institut) om opgaver 
i sygehusvæsenet. Når der foreligger en endelige status for arbejdet vil dette blive taget op i  
hovedbestyrelsen. 
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• Årsmøde den 29.10.2007 for Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmar-
kedschefer – sundhed på tværs. Det er nyt at Danske Fysioterapeuters og Ergoterapeutfor-
eningens formænd nu er inviteret til disse møder. Det er vigtigt, at være med til disse møder 
ikke mindst i lyset af de nye opgaver på forebyggelses- og genoptræningsområdet, som 
kommunerne har overtaget med kommunalreformen. 

 
• Møde med fraktioner, faggrupper og fagfora 12.11.2007. Hovedtemaet for mødet var an-

vendelsen af de ressourcer, der findes i fraktioner, faggrupper og fagfora. I fremtiden skal 
det sikres, at der anvendes færre ressourcer på kursusvirksomhed i stedet skal målet være, at 
der bruges mere tid på faglig fordybelse og udvikling af et fagligt beredskab, der blandt an-
det vil kunne anvendes til at sætte en dagsordenen i den sundhedspolitiske debat.  

 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 - Regionskonference 2008  
J.nr. 445.4-3 
 
Med udgangspunkt i forslag fra regionsbestyrelserne anbefalede sekretariatet et forslag til en over-
ordnet struktur på regionskonferencen 2008. Det er så, efter hovedbestyrelsens godkendelse og sup-
plerende kommentarer, planlægningsgruppens opgave at formulere et overordnet formål for konfe-
rencen samt varetage den detaljerede planlægning af konferencen med hensyn til indhold og metode 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Godt med opdeling mellem ydre og indre politiske forhold. Opgaveglidning bør evt. erstattes af 
opgavefordeling. 
 
Til vores indre organisatoriske liv bør det også overvejes om der kan komme en drøftelse med om 
resultaterne af evalueringen af den politiske struktur, hvis disse foreligger på dette tidspunkt. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede og besluttede de overordnede linier til emne på regionskonferencen 
2008 med udgangspunkt i det forslag der var forelagt . 
 
Planlægningsgruppen har på den baggrund mandat til at udarbejde det endelige program for regi-
onskonferencen. 
 
3.2 - Medlemstilfredshedsundersøgelse  
J.nr. 6 
 
Danske Fysioterapeuter har i oktober 2007 fået gennemført en medlemstilfredshedsundersøgelse. På 
mødet gennemgik konsulent Sven Scharling, der har gennemført undersøgelsen, hovedresultaterne.  
 
Hovedbestyrelsen fik herefter lejlighed til at drøfte og beslutte eventuelle opfølgende tiltag i forhold 
til undersøgelsen. 
 
Der henvises i den forbindelse til sag. 3.3 Referat af møde i udvalg for medlemsservice og organisa-
tionsudvikling, hvor der var indstillet en række opfølgende tiltag til Hovedbestyrelsens godkendelse 
og drøftelse. 
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Det skal endvidere bemærkes, at hovedbestyrelsen på HBM 24/10/07 besluttede at der skulle være 
en nærmere indgående drøftelse af opfølgningen på undersøgelsens resultater i forbindelse med 
hovedbestyrelsens konference i januar 2008. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der var en række bemærkninger til gennemgangen af undersøgelse særligt vedrørende betydningen 
af ønsket om mere synlighed i nogle sammenhænge. Dette skal undersøges nærmere i de fokus-
gruppeinterviews, der blev besluttet (se sag nr. 3.3 nedenfor). 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelse drøftede resultatet af medlemstilfredshedsundersøgelsen og besluttede jfr. pkt. 3.3 
opfølgende tiltag i forhold til de fremlagte resultater. 
 
3.3 - Referat af møde i udvalg om medlemsservice og organisationsudvikling 
J.nr. 427.15-1 
 
Der foretages en uddybende undersøgelse af udvalgte områder fra medlemstilfredshedsundersøgel-
sens resultater i form af fokusgruppeinterviews.   
 
De foreslåede udvalgte områder er: 
 
* Fagligt fællesskab og netværk 
* Personlig vejledning og rådgivning 
* Forhandling af løn-, ansættelses- og honorarvilkår 
* Sikkerhedsnet såsom juridisk bistand og rådgivning 
* Placering af fysioterapi centralt i den sundhedspolitiske debat 
 
Resume: 
På mødet i udvalget for medlemsservice og organisationsudvikling den 31. oktober 2007 blev resul-
taterne af medlemstilfredshedsundersøgelsen blandt andet drøftet. 

Der var i udvalget enighed om, at der var behov for en uddybende afdækning af medlemmernes 
holdning til en række områder, som prioriteres højt blandt medlemmerne, men hvor foreningens 
kompetence til at løse disse samtidig vurderes mindre højt. 

Formålet med denne afdækning er, at skabe en større klarhed og entydighed over undersøgelsens 
resultater, således at der i tilknytning til disse områder, konkret kan udarbejdes handlingsplaner. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Forslaget med at gå i dybden er godt på det foreliggende grundlag. 
 
Den videre bearbejdning af undersøgelsens resultater skal også afspejle sig i foreningens fremadret-
tede strategiplaner.  
 
Det er godt, at vi har fået nedsat et medlemspanel. Det kan vi bruge fremadrettet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte at foretages en uddybende undersøgelse af udvalgte områder fra med-
lemstilfredsundersøgelsens resultater i form af fokusgruppeinterviews.   
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3.4 – Fortrolig sag 
 
3.5 - Udpegning af midlertidig medlem af forhandlingsudvalget og orientering om regions-
formand Tine Nielsens orlov 
J.nr. 427.20 
 
Regionsformand Tine Nielsen er bortrejst i perioden fra 4. februar til 30. april 2007. Heraf afvikles 
to af månederne som orlov uden løn. Hovedbestyrelsen blev på mødet orienteret om beslutningerne 
fra bestyrelsen i Region Hovedstadens vedrørende vikardækning for Tine Nielsen i forbindelse med 
afvikling af orloven. 
 
Hovedbestyrelsen skulle endvidere tage stilling til udpegningen af et midlertidigt medlem til ar-
bejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat (udvalg 4) i forbindelse med Tine Nielsens orlov, her-
under hvornår det midlertidige medlem bør indtræde i udvalget.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Tine Nielsen orienterede om at Agnete Tryde vil fungere som midlertidig medlem af hovedbestyrel-
sen i Tine Nielsens orlovsperiode. Kirsten Carstensen påtager sig de ansvaret for at koordinere de 
regionale politiske opgaver, mens Tine Nielsen har orlov. Den ansatte regionssekretær fortsætter sin 
midlertidige stilling til udgangen af maj måned. 
 
Posten som medlem af arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat bliver midlertidig vakant og 
det er vigtigt i denne periode at der indsættes en anden på posten. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen udpegede Tina Lambrecht som midlertidigt medlem af arbejdsmarkedspolitisk 
udvalg offentlig/privat (udvalg 4) samt tog orienteringen om Tine Nielsens orlov til efteretning. 
 
3.6 – Forhandlingsstof fortroligt 
 
3.7 - Godkendelse af afstemningsresultat vedrørende overenskomst med sygesikringen  
J.nr. 21 
 
Resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner (RLTN) og Danske Fysiotera-
peuter var sendt til urafstemning blandt de praktiserende med hoved- eller bibeskæftigelse som 
praktiserende under overenskomsten. 
 
Desuden var forhandlingsresultatet for ridefysioterapeuterne sendt til urafstemning blandt ridefysio-
terapeuterne.  
 
Der var frist for stemmeafgivning i forhold til overenskomstresultatet den 20. november 2007 for 
overenskomsterne om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi og den 22. november 2007 for ridefy-
sioterapioverenskomsten. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Hovedbestyrelsen fik på mødet forelagt afstemningsresultatet af hhv. sygesikringsoverenskomsten 
og ridefysioterapeut-overenskomsten. Stemmeprocenterne var hhv. 40,7 % og 46,3 % og for begge 
afstemningers vedkommende var der flertal for et ja til resultatet, hhv. 97,4 % og 94,0 % 
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Hovedbestyrelsen ønskede forløbet nærmere drøftet i udvalget for praksis/privat (udvalg 5), herun-
der en drøftelse af de praktiserende kontaktpersoners rolle i et forløb. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog resultatet af uafstemingen til efterretning og det vil blive meddelt RLTN, at 
Danske Fysioterapeuter har endeligt godkendt forhandlingsresultatet. 
 
3.8 - Referat fra møde i forskningsfonden - uddelinger af diverse fonds- og legatmidler 
J.nr. 577.3  
 
Der er fremkommet forslag til uddeling af fondsmidlerne fra forskningsfondens møde den 6.  
november 2007. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Birgitte Kure orienterede om baggrunden for uddelingerne fra de forskellige fonde og legater. 
 
Der bør for fremtiden være et større fokus på de kvalitative forhold i forbindelse med uddeling af 
midler.  
Det bør desuden overvejes om tildelingskriterierne ændres, således at der kan deles større støtte 
beløb ud til færre projekter.  
 
Forskningsfonden vil genoptage drøftelser af kriterier for uddeling af fondsmidler med indstilling til 
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen vil få forelagt resultatet af drøftelserne såfremt, der fremadret-
tet ligges op til større ændringer i tildelingskriterierne.  
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte uddelingerne fra Forskningsfonden, Jubilæumslegatet og 
Studielegatet. 
 
3.9 - Kompetenceudvikling af politikere i Danske Fysioterapeuter 
 
Hovedbestyrelsen godkendte på sit møde den 24.10.2007 den udsendte ramme for kompetenceud-
vikling for politikere i Danske Fysioterapeuter. Det blev godkendt, at der til et af de kommende 
hovedbestyrelsesmøder vil der blive formuleret en nærmere baggrund for bevilling af midler til 
kompetenceudvikling for politikere dvs. et beskrevet formål for emnet med redegørelse for opkvali-
ficeringen og den merværdi, det indeholder for medlemmerne af foreningen. 
 
Det blev foreslået, at den ønskede tilføjelse formuleres således: 
”Formålet med kompetenceudvikling af politikerne er at understøtte og kvalificere de mål; politik-
ker, visioner, mission og værdier som RM har besluttet for foreningens og hovedbestyrelsens arbej-
de. Uddannelse skal være med til at give de valgte politikere viden og redskaber til at udføre det 
politiske hverv både på det faglige og personlige område. Vidensfelterne på det faglige område 
koncentrerer sig om det politiske, samfundsøkonomiske og organisatoriske. 
Der fastlægges ikke på forhånd faste kriterier for hvilke typer af kompetenceudvikling, som kan 
godkendes, men det skal vurderes relevant til at forbedre de valgte politikeres kompetence i henhold 
til deres politiske hverv.”  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Der var opbakning til formuleringen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 
 
4.1 - Kvartalsrapport (Juli-september)  
J.nr. 564 
 
Kvartalsrapporten er en status over Danske Fysioterapeuters økonomi/forbrug pr. 30.09.2007. Der-
udover var der udarbejdet en forventning til forbruget for hele 2007.  Kvartalsrapporten blev mundt-
ligt gennemgået på hovedbestyrelsens møde. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Hovedbestyrelsen drøftede kvartalsrapporten og stillede spørgsmål til enkelte af posterne, herunder  
udbetaling af den 6. ferieuge. Desuden blev det drøftet, at man skulle overveje ressourceanvendelse 
i forbindelse med strategisk aktivitetsplan og muligvis dæmpe sine forventninger til aktiviteterne. 
  
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning inkl. de medfølgende bemærkninger til ba-
lancen. 
 
4.2 - Referat fra udvalg vedrørende sundhedspolitik og analyse den 31. oktober 2007 
J.nr. 427.05.1  
 
Referat fra mødet den 31.10.2007 var vedlagt til orientering i hovedbestyrelsen. Mødet centrerede 
sig om oplæg fra Charlotte Fuglsang, direktør i Danmarks Lungeforening, der talte på vegne af den 
nye forening Danske Patienter. Desuden var der et oplæg fra Johnny Kuhr. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Johnny Kuhr redegjorde for de to omtalte oplæg. Desuden blev spurgt til, hvor mange samlende 
patientorganisationer, der findes på baggrund af mødet med Danske Patienter. 
 
Der findes: 
Danske Patienter 
Patientforeningen Danmark 
DSI (De sammenvirkende Invalide Organisationer) 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning 
 
4.3 - Sundhedsaftaler – en prioriteret opgave i Danske Fysioterapeuter 
J.nr. 851.2 
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Hovedbestyrelsen besluttede i efteråret 2006 at lade sundhedsaftaler være et indsatsområde for Dan-
ske Fysioterapeuter.  
 
Der var til hovedbestyrelsen udarbejdet et notat som opsummerede og vurderede indsatsen, ligesom 
der blev givet et forslag til det videre arbejde. 
 
Det fremgik af notatet at det ikke er lykkedes at udlede målepunkter, som kan danne baggrund for 
en landsdækkende sammenligning af de 98 sundhedsaftaler i 2007. 
  
Baggrunden er først og fremmest, at dette sæt aftaler – førstegeneration – ikke har været tilstrække-
ligt udførlige og differentierede.  
 
Det blev foreslået, at afdeling for politik & kommunikation i foråret 2008 afsætter ressourcer til at 
gennemgå Sundhedsstyrelsens database og dens muligheder for at kunne bidrage til Danske Fysio-
terapeuters overvågning af særligt træningsområdet i sundhedsaftalerne. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Sekretariatet orienterede om, at man ikke var kommet så langt med sundhedsaftalerne, som man 
havde regnet med. Blandt andet fordi der er tale om ”første generations aftaler” på området. Sekre-
tariatet foreslog at regionsformændene blandt andet inddrages i det videre arbejde med følge op på 
aftalerne. 
 
Hovedbestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med den fremlagte opsummering og ajourføring af 
sundhedsaftalerne på det foreliggende grundlag, og drøftede hvorledes der tillige kunne udarbejdes 
sundhedsaftaler på børneområdet. 
 
Konklusion 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og tilsluttede sig at afdeling for politik og 
kommunikation i foråret 2008 vurderer mulighederne i Sundhedsstyrelsens database. 
 
4.4 - Orientering om det nye kvalifikationssystem (EQF) samt slutkompetencer på den nye 
fysioterapeutuddannelse  
J.nr. 30 
 
I forbindelse med referat fra udvalg Uddannelse og professionsudvikling på HBM 24/10/07 blev der 
spurgt ind til ”kompetence” og brug af begreber i denne forbindelse.  
 
EU dagsorden er styrende for udviklingen via især Bolognadeklarationen 1999: ”At etablere et Eu-
ropæisk område for videregående uddannelse” - globalisering/internationalisering. 
 
Der således enighed om at der i EU landene fremover skal fokuseres på slutkompetencer. 
 
På mødet blev det fremsendte materiale gennemgået i relation til Danske Fysioterapeuter arbejde på 
området. Gennemgangen havde særligt fokus på den overordnede uddannelsesstruktur med henblik 
på at klarlægge status og udfordringer i relation til arbejdet indenfor blandt andet realkompetence-
begrebet. Desuden blev der redegjort for arbejdet med de nye studieordninger indenfor grundud-
dannelsen, der netop har fokus på slutkompetencer. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Hovedbestyrelsen drøftede den skriftlige og mundtlige orientering. 
 
Det vil være oplagt, at have en drøftelse i udvalg 2 vedrørende sammenhængen mellem de kompe-
tencer, der findes blandt fysioterapeuter i dag, og de kompetencer der vil være blandt de fysiotera-
peuter, der uddannes i fremtiden. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
I foråret vil der være en redaktionel dækning af indholdet i den reviderede fysioterapiuddannelse, 
når den er endelig på plads. 
 
4.5 - Lederpolitik  
J.nr. 48 
 
Spørgsmålet om en ”Politik for ledelse” har givet hovedbestyrelsen og repræsentantskabet anled-
ning til en del debatter om omfanget af politikken. På hovedbestyrelseskonferencen i januar 2007 
blev det besluttet, at der skulle ske en fornyet drøftelse af politikken, idet det fortsat var uklart hvad 
og hvem politikken retter sig imod. 
 
Vedlagt til dagsordenen var et notat fra sekretariatet, der skitserede to hovedproblemstillinger i for-
hold til Danske Fysioterapeuters ledelsespolitik: 

1. Danske Fysioterapeuters dobbeltrolle i relation til det offentlige arbejdsmarked 
2. Danske Fysioterapeuters dobbeltrolle i relation til det private arbejdsmarked og selvstændig 

virksomhed 
 
Der var desuden vedlagt et uddrag af professor Kurt Klaudi Klausens bog: ”Skulle det være noget 
særligt – organisationer og ledelse i det offentlige”, kap. 7: De nye lederroller. 
 
Der var i første omgang lagt op til en første drøftelse af Danske Fysioterapeuters Politik for ledelse 
med henblik på en videre behandling af spørgsmålet i hovedbestyrelsen i forbindelse med hovedbe-
styrelsens konference i januar 2008. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var tilfredshed med det fremlagte oplæg, som blev vurderet som fint dækkende for emnet. I 
forbindelse med drøftelsen af emnet fremkom, der følgende synspunkter: 
 
Et vigtigt element – er det strukturelle dilemma (jf. Kurt Klaudi tekst i bilaget). Spørgsmålet er om 
det er realistisk om vi kan lave en samlet politik for ledere i praksissektoren og lederne i den offent-
lige sektor? 
 
Hvad er det Danske Fysioterapeuter vil med lederne? Det er bør den fremtidige politik indeholde 
klarer svar på. Er det vores ansvar at understøtte, at de bliver gode ledere – eller bør fokus på alene 
være på, at der kommer god fysioterapi ud af det. 
 
Den nuværende lederpolitik er ikke god nok. Derfor bør der fremlægges en revideret lederpolitik til 
næste repræsentantskabsmøde. 
 
Vi skal være klare på om det er holdning til ledelse – der skal være med i den reviderede lederpoli-
tik. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen  havde en 1. drøftelse af Danske Fysioterapeuters politik for ledelse og 
genoptager en drøftelse af denne på hovedbestyrelsens konference i januar 2008. 
Der bør sigtes efter en opdeling af lederpolitikken i det videre arbejde hermed. 
 
4.6 - Orientering om møde med Fraktionen af Frie Fysioterapeuter  
J.nr. 461.07 
 
Sekretariatet har afholdt et møde med Fraktionen af Frie Fysioterapeuter.  
 
På mødet vil sekretariatet give en mundtlig orientering om emner drøftet på mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
På mødet blev orienteret om, at følgende emner blev drøftet: 

• Tilslutning til praksisoversigten for fysioterapeuter på hjemmesiden: Sundhed.dk 
• Forsikringsordninger/pensionsordninger 
• Optagelse på klinikguiden (jfr. krav om klinikgodkendelse/handikapadgang til klinikken) 
• Valg af kontaktpersoner for dette område 
• Faste møder med denne gruppe hvert halve år 

  
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen om mødet mellem sekretariatet og Fraktionen af Frie Fysiotera-
peuter til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
 
E1. Vederlagsfri fysioterapi. Tina Lambrecht orienterede om erfaringer omkring vederlagsfri fy-
sioterapi i Region Nordjylland. Det er indtrykket fra Nordjylland, at kommunerne mangler indsigt, 
hvilke opgaver det ligger i forlængelse af overtagelsen af myndighedsansvaret på området. Der lig-
ger således en større oplysningsopgave for Danske Fysioterapeuter, når loven ændres. Johnny Kuhr 
orienterede samtidigt om at der pga. af valget, der har skubbet lovforslagets behandling, endnu ikke 
foreligger en endelig aftale om tidspunkt for flytning af myndighedsansvaret for den vederlagsfri 
fysioterapi. 
 
E2. Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi. Birgitte Kure gav en orientering om den igang-
satte proces for nedlæggelse af Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi. Materiale var omdelt til 
hovedbestyrelsen inden mødet, og der indkaldes nu til en ekstraordinær generalforsamling inden 30 
dage mhp. godkendelse af nedlæggelse. 
 
E3. Regionsformandsvalg i Region Syddanmark. Der blev afholdt valgmøde i Regions Syddan-
mark den 20.11.2007 til præsentation af de to kandidater, og Charlotte Fleischer orienterede om 
mødet, herunder at den ene kandidat ikke var mødt til valgmødet. Sekretariatet har kontaktet ved-
kommende mhp. et spørgsmål om, hvorvidt den pågældende fastholder sit kandidatur, og der var på 
dagen for afviklingen af hovedbestyrelsen mødet endnu ikke modtaget bekræftende svar. 
 
E4. Orientering om årsmøde 11. – 12.01.2007 i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssekto-
ren. Program for årsmødet blev fremlagt. Hvis der er medlemmer af hovedbestyrelsen, som ønske-
de at deltage kan de tilmelde sig via sekretariatet. 
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E5. Fagbladet. Hovedbestyrelsen erindrede om, at man ønsker den årlige drøftelse af fagbladet på 
mødet i april 2008, herunder synlighed og de politiske udmeldinger fra hovedbestyrelsen. 
 
 
 
E6. Orientering om indsamlingen i forbindelse med Johnny Kuhrs fødselsdagsreception. 
Johnny Kuhr takkede for opmærksomheden og de festlige indslag i forbindelse med receptionen. 
Der er blevet samlet en del midler ind og hovedbestyrelsen vil blive inddraget omkring anvendelsen 
af beløbet, når der foreligger et eller flere konkrete projektbeskrivelser for de projekter, der vil blive 
støttet i Zambia. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af Hovedbestyrelsesmødet 
 
Der blev evalueret positivt på mødet d.d. i hovedbestyrelsen.  
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