Danske Fysioterapeuter ⋆ Region Hovedstaden

Referat: Generalforsamling 2009
Tid: 31. januar, kl. 13.00-14.30
Sted: Arbejdermuseets festsal, Rømersgade 22, 1362 København K
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Mundtlig beretning ved formand Tine Nielsen.
Diskussion af formandens beretning.
Indkomne forslag.
Godkendelse af regnskabet for 2008 og fremlæggelse af budgettet for 2009.
Valg af medlemmer og suppleanter til regionsbestyrelsen.
Evt.

1. Valg af dirigent.
Bjørn Hesselbo blev valgt som dirigent, og startede med at fastslå at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Pga. afbud fra oplægsholder Nina Schriver besluttedes det at dele generalforsamlingen op i to dele.
Således gav formanden sin mundtlige beretningen inden frokost, og resten af dagsordenen blev
taget efter frokost.
2. Mundtlig beretning ved formand Tine Nielsen.
Formand Tine Nielsen gav sin mundtlige beretning. (Se hjemmesiden for skriftlig udgave af denne).
3. Diskussion af formandens beretning.
Der blev stillet spørgsmål til hvordan vi som regionsbestyrelse får fat i vores unge kolleger, så der
er fortsat fokus på det fagpolitiske. Der kom kommentarer om at regionsbestyrelsen fx kunne
komme på arbejdspladsbesøg. Tillidsrepræsentanterne har ligeledes brug for regionsbestyrelsens
opbakning. Det blev pointeret at det var godt med faglige indlæg kombineret med det fagpolitiske.
Desuden blev det fremhævet at vi skal understrege, at der er problemer som vi kun løse som et
kollektiv.
Desuden blev de lange perspektiver for fysioterapien diskuteret. Vi er en ung faggruppe, men det
kan blive et problem at få de unge til at interessere sig for de ”tunge patienter” på ældreområdet.
I den forbindelse blev det fremhævet at det er vigtigt at være opmærksom på forskning, sundhed og
forebyggelse. Fx hvordan omsættes forskning til praksis og hvordan får vi de nye tiltag
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implementeret. Vi skal gøre alle job spændende og udviklende, uanset hvor i feltet vi
arbejder, så der ikke er A og B fysioterapeuter. Vi kan f.eks. blive dem, der hjælper andre
faggrupper med at hjælpe de ældre. Mere generelt skal vi hver især profilere vores eget job, og
finde de gode sider ved det.
Desuden blev flere andre områder nævnt:
- Vi talte om visitation og fysioterapeutisk vejledning og funktionel træning i hjemmet. Vi
skal have sat fokus på visitatorene. Visitatorerne er en vigtig position, derfra kan man sætte
dagsordenen. Fysioterapeuter skal bruges der. Vi vil også have flere ledere.
- Vi skal profilere Danske Fysioterapeuter på uddannelsen.
- Der blev spurgt til kontaktperson til Bornholm. Formand Tine Nielsen svarede at det bliver
behandlet i hovedbestyrelsen, og er endnu ikke færdigt.
- Et godt argument for at deltage i generalforsamlingen er at have direkte indflydelse på
foreningens politik via hovedbestyrelsen. Vi har nemlig 3 hovedbestyrelsesmedlemmer i
vores regionsbestyrelse.
Formand Tine Nielsen sluttede af med at opfordre til fortsat godt samarbejde, og tilbød at komme
på arbejdspladsbesøg, og deltage i faglige og fagpolitiske diskussioner.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke nogle forslag.
5. Godkendelse af regnskabet for 2008 og fremlæggelse af budgettet for 2009.
Formand Tine Nielsen gennemgik regnskabet for 2008. Der var enkelte spørgsmål, hvorefter
regnskabet blev godkendt.
Fremlæggelse af budget 2009. Der er lidt flere penge i 2009, fordi driftstilskuddet stiger. Men
udgifterne til regionsbestyrelsesmøder vil også stige, fordi der kommer to ekstra
bestyrelsesmedlemmer. For at holde udgiften til bestyrelsen på samme niveau er det blevet besluttet
kun at holde 6 bestyrelsesmøder i 2009. Derudover er der overvejelser om et kontorfællesskab
sammen med de øvrige organisationer i sundhedskartellet. Det er usikkert hvad det vil koste.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til regionsbestyrelsen.
Der skulle på årets generalforsamling vælges 2 medlemmer for 1 år og 5 for 2 år. Samt 4
suppleanter. Fra den siddende bestyrelse valgte Jess Mogensen, Kirsten Carstensen og Lene Banke
at genopstille. Birthe Bonde valgte ikke at genopstille og Barbara Juen har valgt at trække sig
På Repræsentantskabet blev det lavet om således at den koordinerende kontaktperson skal sidde i
regionsbestyrelsen. De praktiserende vælger Per Normann som koordinerende kontaktperson, så
derfor stillede Marianne Breyen op på en ordinær plads.
.
Fra forsamlingen stillede Mie Rinaldo, Bodil Østergaard og Anne-Marie Jensen op til valg.
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Valgt for 2 år blev følgende: Jess Mogensen, Kirsten Carstensen, Lene Banke,
Marianne Breyen, Mie Rinaldo. Valgt for 1 år: Bodil Munk Østergaard, Anne-Marie Jensen.
Som suppleanter stillede følgende op og blev valgt:
1. suppleant Mette Amstrup
2. suppleant. Ulla Clausen
3. suppleant Annette Heinz
4. suppleant Elna Søndergaard.
Tine takkede Birthe Bonde for hendes arbejde i bestyrelsen.
7. Evt.
Der var ikke nogen punkter under eventuelt. Dirigenten ophævede generalforsamlingen og takkede
for god ro og orden.

