
Generalforsamling 2019  
Referat af generalforsamlingen, afholdt 22. maj 2019.  

Formalia  

Valg af dirigent  
Regionsbestyrelsen foreslog Anders Lorentzen. Han blev accepteret.  

Generalforsamlingen var rettidig indkaldt efter lovene §20 stk. 2 Der skulle være varslet med mindst 14 

dage i fagblad og på hjemmeside. Generalforsamlingen har været annonceret 1. gang i blad nr. 1, der 

udkom i 1. februar og på hjemmesiden siden slutningen af januar måned.  

Valg af stemmetæller  
Regionsbestyrelsen foreslog: Per Norman Jørgensen og Anders Jæger Nielsen, Sanne Olesen Bjerregaard og 

Agnete Tryde. De blev valgt.  

Beretning  
Formand Tine Nielsen berettede om hendes, regionens og regionsbestyrelsens arbejde siden sidste 

generalforsamling.  

Tine Nielsen pegede i beretningen på, at der kommer til at ske en række ændringer i sundhedsvæsenet. 

Uanset hvilken regering, der kommer efter folketingsvalget 5. juni, er målet færre indlæggelser og 

ambulante behandling på hospitalerne, samtidig med at kommunerne skal spille en vigtigere rolle, særlig i 

forhold til borgere med kroniske sygdomme. Det giver en store muligheder for fysioterapeuter. ”Vi kan dels 

være brobyggere mellem sektorerne, og dels påtaget os en række nye opgaver. Eksempelvis kunne 

borgerne med led- og muskelskader blive henvist til en fysioterapeut, når de ringer til 1813”, lød forslaget 

fra Tine Nielsen.  

Fysioterapeuter er efterspurgte, og det afspejler sig i arbejdsløshedsstatistikken. Under to procent af 

medlemmerne af Danske Sundhedsorganisationers A-kasse var i april 2019 ramt af ledighed. Sådan har 

billedet været de seneste år. Men det kan stadig være svært for de nyuddannede at finde job. Hun pegede 

på, at der desværre er flere eksempler på, at de lader sig friste af stillinger, som er slået op fordi der er 

mangel på sygeplejersker og SoSu-hjælpere. ”Det er stillinger med blandet indhold og decentral 

organisering uden mulighed for faglig sparring med andre fysioterapeuter. Er vores fundament ikke stærkt 

nok? Man kunne aldrig drømme om at lade en læge eller en psykolog til at indgå i plejen”, pointerede Tine 

Nielsen. 

Tine Nielsen afsluttede sin beretning med at opremse en række dagsordner, som regionsbestyrelsen skal 

forholde sig til i den kommende periode. Bl.a. forholdene på sundhedsområdet efter det kommende 

folketingsvalg, arbejdsmiljøet på de kommunale arbejdspladser i forbindelse med loven, der giver fri ret til 

genoptræning efter syv dag, og udfordringen med at gøre foreningens politiske arbejde mere relevant og 

engagerende for flere medlemmer. 

Den trykte beretningen kan læses her på regionens hjemmeside: hovedstaden.fysio.dk  

Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet nogen forslag. Disse skulle stilles inden 1. april.  



Valg  
11 pladser i regionsbestyrelsen var valg til på Generalforsamlingen. Efter opstillingsrunden var 13 

opstillede, hvorved der blev afholdt kampvalg. Valget gælder den to-årige periode frem til næste 

generalforsamling.  

Afgående Regionsbestyrelsesmedlemmer:  
Eik Bjerre, Rigshospitalet  

Genvalg:  
Katja Milling Knudsen, Psykiatrisk Center Glostrup  

Jes Mogensen, Klinik for Fysioterapi, Aakirkeby  

Børge Bo Hansen, Lions Kollegiet  

Per Tornøe, Østerbro Fysioterapi  

Tilde Ransborg, Rigshospitalet  

Rasmus Sylvest Mortensen, Sahva 

Line Schiellerup, Halsnæs kommune 

Jeannette Præstegaard, UC Sjælland 

Stine Holm Petersen, Træningscenter Møllebo, Lyngby-Taarbæk kommune  

Noor Jady, Kandidat studerende på fysioterapeutisk kandidat 

Nyvalg: Anja Mattey, Visitationen Frederiksberg kommune 

Suppleantvalg:  
Marcus Munch, Fysioworld 

Karen Elverskov 

Suppleanterne aftaler i mindelighed at Marcus er 1. suppleant og Karen er 2. suppleant.  

Herudover består regionsbestyrelsen af regionsformand Tine Nielsen, Charlotte Larsen, Københavns 

kommune, og Anders Jæger Nielsen, Herlev Hospital, begge valgt bland TR, samt Per Norman Jørgensen 

valg blandt praktiserende SU-medlemmer. Som TR-suppleanter er valgt Birgitte Greby. 

Første møde i den nye bestyrelse afholdes 12. juni 2019  

Regnskab og budget  
Regnskabet skulle ikke godkendes og budgettet er et rammebudget til orientering. Tine Nielsen fremlagde 

regnskaberne og budgettet. Der faldt en enkelt kommentar med et ønske om større budget til 

medlemsaktiviteter. 

 

Referenter: Regionssekretær Mathilde Werborg Birkholm, Noor Jady og Jes Mogensen. 


