
 

Referat fra generalforsamlingen d. 17. april 2013 i Danske 

Fysioterapeuter, Region Hovedstaden 

 

1. Velkommen 

Regionsformand, Tine Nielsen byder velkommen til generalforsamling og orienterer 

om, at regionsbestyrelsen foreslår Agnete Tryde som dirigent. 

 2. Valg af dirigent  

Agnete Tryde vælges enstemmigt af forsamlingen, som dirigent, og takker derefter 

for valget. Agnete Tryde oplyser om, at generalforsamlingen er lovligt varslet og 

indkaldt. Generalforsamlingen er således både annonceret i fagbladet 

Fysioterapeuten og på Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstadens hjemmeside. 

Generalforsamlingens sidste punkt er valg til regionsbestyrelsen, og i den forbindelse 

skal der bruges et stemmeudvalg. Regionsbestyrelsen har peget på Mette Gad og 

Sanne Olesen, som herefter bliver valgt som stemmeoptællere. 

3. Mundtlig beretning (kun det talte ord gælder) 

Tine Nielsen, regionsformand, præsenterer den mundtlige beretning. 

Regionsformanden og regionsbestyrelsens primære opgave er at varetage 

medlemmernes fagpolitiske interesser og de er uendelige, så der må prioriteres. I de 

forgangne to år, har vi derfor arbejdet ud fra to temaer:  

1. Der skal være jobs til alle i 2020, hvor vi vil være ca. 16.000 flere fysioterapeuter, 

dvs. 5000 mere end i dag her i regionen. 

2. Alle fysioterapeuter skal gerne være medlem af Danske Fysioterapeuter. En af de 

vigtigste årsager dertil er, at det giver legitimitet og gennemslagskraft. Jo flere 

medlemmer desto mere kan vi sige, at vi taler på alle fysioterapeuters vegne. Et 

andet ikke uvæsentligt argument er, at mange medlemmer betyder billigere 

kontingent. 

Der er to overordnede ingredienser til at opnå vores mål: søge indflydelse og være 

synlig. Derudover arbejder vi ud fra følgende filosofier: Gentagelse fremmer 

budskabet, jo flere gange noget bliver sagt, desto mere bliver det til sandheden. 

Inddragelse af medlemmerne i foreningens arbejde skal prioriteres højt.  

I øjeblikket har vi på landsplan 56 medlemmer, 13 her i regionen, som er lockoutede 

grundet konflikten omkring lærernes arbejdstidsaftale. Der var demonstration i sidste 

uge med over 500 deltagere. Jeg er bekymret for, hvilke konsekvenser lockouten kan 



 

få for hele arbejdsmarkedet og den Danske Model. 

Overordnet går man fra centralt hold i øjeblikket efter mere effektivitet, hvilket i sig 

selv kan være udmærket, men problemet er, at man samtidig forsøger at stække 

indflydelse i samarbejdssystemer. 

Alt i alt er vi fysioterapeuter en populær profession, men der er også pres på os, så vi 

har stadig en kamp at kæmpe sammen. 

4. Diskussion af den mundtlige og skriftlige beretning 

Dirigent, Agnete Tryde åbner op for, at forsamlingen kan kommentere og stille 

spørgsmål til den mundtlige og skriftlige beretning. 

Der blev bl.a. spurgt til ind til regionsformandens arbejde med at få ansat 

fysioterapeuter på Region Hovedstadens akutklinikker. En anden kommentar i den 

forbindelse var, at regionsbestyrelsen skal huske praksissektoren og presse på for at, 

til skadekommende kan få henvisninger fra egen læge til en praktiserende 

fysioterapeut.  

En opfordring vedrørende politiske aktioner, om at huske at bruge 

medlemsnetværket, så man kan møde op og vise sin støtte til fx møder og 

demonstrationer. 

Regionsbestyrelsen supplerede med at fortælle om arbejdet med den politiske bølge. 

Der blev talt om støtte til medarbejderne i forandringsprocesser bl.a. grundet en 

tiltagende udvikling, der betyder at fysioterapeuter oplever at overgå fra centrale til 

mere decentrale ansættelser på hospitalerne. Der er både positive og negative 

oplevelser i den forbindelse. Flere opfordrer til, at der bliver afholdt et 

medlemsmøde omkring decentraliseringer, hvor man diskutere emnet mere i 

dybden. Andre kommenterede på, at det med forandringsprocesser også handler om 

magt og indflydelse og adgang til de øverste beslutningsled. Tine Nielsen opfordrede i 

den forbindelse til at bruge hende som regionsformand noget mere. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 
5. Fremlæggelse af budget og regnskab  

Regionsformand, Tine Nielsen fremlægger regnskab og budget. Der afholdes kun 

generalforsamling hver andet år, så regnskabet og budgettet er for en toårig periode. 

Der har de seneste to år været et pænt overskud på regnskabet. Der er de 

kommende to år budgetteret med flere penge til regionsbestyrelsen, som planlægger 



 

et todages seminar, og derudover er der også afsat flere midler til 

medlemsaktiviteter.  

 
6. Valg til Regionsbestyrelsen 

Dirigent, Agnete Tryde oplyser om, at der til generalforsamlingen skal vælges 11 

medlemmer til regionsbestyrelsen, og at valget til regionsbestyrelsen er for en toårig 

periode. 

Fra den nuværende regionsbestyrelse valgte Anne Marie Jensen, Bettina Jensen, 

Solvejg Pedersen og Mie Rinaldo ikke at genopstille.  

11 kandidater valgte at stille op til regionsbestyrelsen, hvorfor det blev afgjort ved 

fredsvalg. 

De valgte til regionsbestyrelsen for de kommende to år er: Per Normann Jørgensen, 

Mette Amstrup, Jes Mogensen, Børge Bo Hansen, Tilde Randsborg, Kirsten 

Carstensen, Carsten Bugtrup Jensen, Regitze Visby, Marie Posborg Bjørn, Nanja H. 

Andersen og Thomas Knudsen. 

Bettina Jensen og Kristoffer Bunch blev valgt som suppleanter, som henholdsvis 1. og 

2. suppleant.  

 


