Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden
Referat fra generalforsamling i Region Hovedstaden, d. 2. februar 2008.
Kort præsentation af alle deltagere efter arbejdsområde, samt kort
præsentation af Regionsbestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Bjørn Hesselbo blev valgt som dirigent, og startede med at fastslå at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Mundtlig beretning incl. diskussion
Beretningen om Regionsbestyrelsens arbejde og det kommende års
aktiviteter. Mundtlig beretning v. Regionsformand Tine Nielsen.
Herefter blev der fra salen bl.a. spurgt til ”Motion På Recept”, Tine svarede at
RB arbejder på et brev til samtlige kommuner hvori der spørges til hvordan
man fremover vil indkooperere MPR i tilbuddet til borgerne. Per Normann
fortalte at København helt sikkert vil fortsætte med MPR under en eller anden
form, men at det endnu ikke er besluttet hvordan.
Det blev diskuteret hvilken betydning det har når kommunerne udliciterer
genoptræning til private firmaer som alt andet lige skal generere et overskud.
Der var enighed om at det er vigtigt at følge udviklingen og være
opmærksomme på at der ikke sker forringelser i ydelserne til borgerne og
fysioterapeuternes ansættelses- og arbejsdvilkår.
Læs hele den mundtlige beretning (PDF-fil)
3. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag
4. Godkendelse af Regnskab
Regnskabet for 2007 godkendt uden bemærkninger.
5. Fremlæggelse af budget for 2008
Vedr. budget for 2008 så er der en del poster der ikke kan gøres noget ved, fx
husleje og varme mm.
Der er afsat i alt 100.000 kr. til medlemsaktiviteter arbejdsgrupper og udvalg
og Regionsbestyrelsen efterlyste idéer og holdninger til hvordan pengene skal
bruges. Der var udbredt tilfredshed med de arrangementer der har været
afholdt i det forgangne år.

Der udspandt sig en livlig diskussion hvor der kom mange gode og
utraditionelle idéer på bordet, konklusionen var at fortsætte med et varieret

program ikke kun mht. indhold men også mht. tid, sted og varighed af
arrangementerne for at nå flest mulige medlemmer. Bestyrelsen opfordrede
deltagerne til at komme med konkrete forslag til medlemsarrangementer og
bringe opfordringen videre til kollegaerne på arbejdspladserne.
Budget for 2008 blev godkendt.
6. Valg til Regionsbestyrelsen
På valg var:
* Jes Mogensen, genopstiller
* Bettina Jensen, genopstiller
* Solvejg Pedersen, genopstiller
* Barbara Juen, genopstiller
* Randi Rasmussen, genopstiller
* Lisbeth Ebbesen, genopstiller ikke

Herudover opstillede Per Norman Jørgensen til Regionsbestyrelsen.
Der var således opstillet 6 kandidater til 6 pladser og alle blev derfor valgt
uden kamp.
Jes Mogensen valgte at stille op for en 1-årig periode, de resterende 5
kandidater for en 2-årig periode.
Som Suppleanter blev følgende valgt:
1. Supp. Randi Bitch
2. Supp. Leif Sinius Nielsen
3. Supp. Lotte Aaris Sahse
4. Supp. Annette Heinnz Mikkelsen

Referent Mie Rinaldo

