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1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg   

3. Mundtlig beretning fra regionsformand Tine Nielsen 

4. Spørgsmål til den mundtlige samt skriftlige beretning 

5. Regnskab og budget 

6. Valg til bestyrelsen  

 
Ad 1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen stillede forslag om Anette Juhl Skov – Der blev valgt uden modkandidater 
 
Ad 2) Valg af stemmeudvalg 
Lone Hørdum og Bodil Munk Østergård. 
 
Ad 3) Regionsformandens mundtlig beretning 
Regionsformand Tine Nielsen benyttede den mundtlige beretning til at tale om det 
fremtidige fysioterapeutiske arbejdsmarked. Særligt fokuserede Tine Nielsen på de 
udfordringer der vil være i at sikre arbejdspladser til kommende fysioterapeuter. Dette 
skulle ses i lyset af, at der i løbet af de næste 10 år vil ske en forøgelse af fysioterapeuter 
på omkring 75 %. 
Dernæst berettede Tine Nielsen om en medlemsnedgang på ca. 100 medlemmer på det 
regionale område. Tine fortalte om hospitalernes manglende økonomiske incitament for til 
at benytte sig af fysioterapeuter, pga. det nuværende takstsystem. Tine opfordrede derfor 
bestyrelsen og medlemmerne til at etablere en lokalpolitisk indsats, for at informere om 
nødvendigheden af en mere nuanceret takststyring. Den mundtlige beretning kan læses i 
sin helhed på hjemmesiden  
 
Ad 4) Spørgsmål til den mundtligesamt skriftlige beretning  
Der blev afsat tid til at medlemmerne kunne stille spørgsmål til regionsbestyrelsen samt 
kommentere den mundtlige samt skriftlige årsberetning.  Følgende emner blev berørt: det 
fremtidige arbejdsmarked, genoptræningsplaner samt at skabe lydhørhed hos 
lokalpolitikere. Sidstnævnte skulle navnlig realiseres ved at præsentere politikere for de 
økonomiske gevinster ved at ansætte flere fysioterapeuter. 
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Tine afrundede, efter sidste medlemsspørgsmål, diskussionen og opfordrede medlemmerne 
til at kontakte regionskontoret eller bestyrelsen hvis de havde noget på sinde. Den 
skriftlige årsberetning blev efter endt diskussion godkendt. 
 
Ad 5) Regnskab og budget 
Tine Nielsen orienterede om regnskabet og budgettet. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
Ad 6) Valg til bestyrelsen 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg til de ordinære pladser: Solvejg Pedersen, 
Anne Marie Jensen, Mette Amstrup (var forhindret i at deltage pga. vejret) Bettina Jensen, 
Per Normann og  Ulla Clausen. Alle undtagen Ulla Clausen genopstillede. Blandt de 
fremmødte medlemmer stillede Carsten Hansen op. Alle opstillede blev valgt ved fredsvalg 
til regionsbestyrelsen.   
Valg til suppleant. Anette Heinz genopstillede og blev valgt. Derudover stillede Thomas 
Knudsen op og blev valgt. 
Regionsbestyrelsen ser efter valget således ud: 
 
Line Schiellerup  
Charlotte Larsen 
Mie Rinaldo 
Bettina Jensen 
Kirsten Carstensen 
Anne Marie Jensen 
Carsten B. Jensen 

Mette Amstrup 
Jes Mogensen 
Per Tornøe 
Per Normann 
Solvejg Pedersen 

      Marianne Breyen  
 

 
Anette Juhl Skov takkede af og Tine Nielsen afsluttede generalforsamlingen 2010 med at 
takke Ulla Clausen for godt samarbejde. 
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