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 1 
Forslag: At repræsentantskabet godkender etableringen af Danske Fysioterapeuters 2 
solidaritetsfond.  3 
 4 
Baggrund:  5 
 6 
Hovedbestyrelsen ønsker at revidere foreningens nuværende principper for støtte til velgørende 7 
formål. De gældende principper er, at foreningen som udgangspunkt ikke støtter humanitære 8 
formål, men at det er op til det enkelte medlem selv at give penge til organisationer og formål, som 9 
han eller hun finder støtteværdige. I særlige tilfælde kan der dog ydes et begrænset bidrag til 10 
velgørende formål. Således valgte hovedbestyrelsen i december 2016 at støtte Hus Forbi med et 11 
engangsbeløb på 9000 kroner. 12 
  13 
Men hovedbestyrelsen ønsker at revidere principperne, så det bliver lettere adgang til at støtte 14 
såvel velgørende formål som medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der er syge eller i en 15 
økonomisk sårbar situation. Det er udgangspunkt for forslaget om at etablere en solidaritetsfond.  16 
 17 
Der nedsættes en fondsbestyrelse bestående af to hovedbestyrelsesmedlemmer og to ordinære 18 
medlemmer, som to gange om året (maj og november) behandler ansøgninger. Fondsbestyrelsen 19 
har mulighed for selv at pege på humanitære formål, som bør støttes.  20 
 21 
Det er hovedbestyrelsen, som godkender tildelingerne efter indstilling fra fondsbestyrelsen.   22 
 23 
Solidaritetsfonden råder frem til 2023 over 50.000 kroner om året, der i denne periode alene 24 
tildeles humanitære formål. Fra 2024 tilføres fonden 100.000 kroner om året, og pengene fordeles 25 
efterfølgende mellem humanitære formål og medlemmer af foreningen, der er syge eller i en 26 
økonomisk sårbar situation. Midlerne finansieres over Danske Fysioterapeuters driftsbudget.  27 
 28 
Baggrunden for denne fremgangsmåde er, at Danske Fysioterapeuters Rekreationsfond er i færd 29 
med blive afviklet. Civilstyrelsen har givet tilsagn om, at formuen, der i foråret var på godt 880.000 30 
kroner, i perioden 2017 til 2003 kan uddeles med 150.000 kroner om året til fysioterapeuter, der er 31 
sygdomsramte og har brug for rekreation, eller fysioterapeuter, der i øvrigt er trængende, som der 32 
står i fondens formål.  33 
 34 
Det betyder, at der hvert år frem til 2023 kan uddeles midler til syge og trængende fysioterapeuter. 35 
Men når pengene er brugt, er der ikke andre muligheder for denne gruppe af fysioterapeuter til at 36 
søge støtte hos Danske Fysioterapeuter.  37 
 38 



 
 

 

 

Det er baggrunden for, at Danske Fysioterapeuters solidaritetsfond skal kunne støtte såvel 39 
humanitære formål, som medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der er syge eller i en økonomisk 40 
sårbar situation.  41 
 42 
Der er vedlagt forslag til kommissorium for Danske Fysioterapeuters solidaritetsfond, hvor der 43 
nærmere gøres rede for fondens formål, ansøgningsmuligheder, arbejdsgange og økonomi.  44 
 45 
Økonomiske konsekvenser: 46 
 47 
50.000 kroner i perioden 2018 – 2023, herefter 100.000 kroner om året.  48 
 49 
Vedlagt som bilag forslag til kommissorium 50 


