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Dagsorden: 

1. Velkomst.  
2. Valg af dirigent.  
3. Årsberetning samt drøftelse heraf.  
4. Indkomne forslag (ingen)  
5. Godkendelse af regnskab 2008.  
6. Fremlæggelse af budget 2009.  
7. Valg til regionsbestyrelsen.  
8. Eventuelt  

 
1. Velkomst 

V/Tina Frank 
 
 

 
2. Valg af ordstyrer 

 
Valg af dirigent: Mette Thomsen – Regionsformand Dbio 
 
Valg af referent: Mikkel Munk-Hartge – Studentermedarbejder Danske Fy-
sioterapeuter Region Midtjylland 
 
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 
Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne  
 
 
 
 



 
3. Årsberetning  

Mundtlig beretning ved regionsformand Tina Frank 
 
Overordnet 4 punkter: 
 

Formanden berettede om konflikten 08 og takkede alle som 
var med til at gøre et godt stykke arbejde og specielt tillidsrepræsentanterne. 
Danske Fysioterapeuter kan være tilfredse med resultatet under de givne om-
stændigheder og der er sat en dagsorden til fremtidige forhandlinger. Desuden 
er sammenholdet en stor gevinst. 

 
Cafédebat fra sidste år: 

 Regionsbestyrelsen arbejder med de opgaver der blev vedtaget ved sidste ge-
neralforsamling. Blandt andet er opgaveglidning på den aktuelle dagsorden for 
regionsbestyrelsen. 
Budgetter: Tillidsrepræsentanterne har bidraget med at belyse konsekvenserne 
af de store besparelser. 
Videnscentre: Danske Fysioterapeuter har givet høringssvar i forbindelse med 
børn og ungecentret, hvor man opfordrede til at centret ikke blev delt op. 

 
Regionsbestyrelsens dagsorden: 

Der er et velfungerende netværk på børneområdet. Det fagpolitiske er nu båret 
ind på det centrale niveau hos ministerierne.  
 
Regionsbestyrelsen ønsker også andre netværk og der er blandt andet arrange-
ret et møde d. 1. april for de kommunale ledere, omhandlende mini-MTV. 
 
Derudover er emnet kvalitet i fysioterapi et andet fremtrædende punkt på be-
styrelsens dagsorden. I denne forbindelse lægges der blandt andet vægt på 
forskning indenfor faget. Dette er baggrunden for valget af aftenens work-
shops. 
 
Endeligt er bestyrelsen i fuld gang med forberedelserne til en fagfestival med 
kvalitet som emne 
 
Der er nu kun Tina Frank fra region Midtjylland i HB og der opfordres i for-
længelse heraf, til at bakke op om det næste repræsentantskab i 2010. 

 
Fremad: 

Kommune/regionsvalg. Danske Fysioterapeuter vil gerne sætte sundhed på 
dagsordenen hos de nye politikere. Bestyrelsen vil gerne have hjælp til dette. 
Det kunne eventuelt være i form af forskellige spørgsmål til kandidaterne. 
 
Beretningen godkendt 
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Debat om regionens aktiviteter 

Regionens høringssvar – som blev sendt til Århus Kommune i samarbejde med 
ergoterapeuterne og tillidsrepræsentanterne - roses af medlemmerne. 
 
Bestyrelsen opfordres til at bruge nyhedsbrevet til at efterlyse kommentarer i 
forbindelse med aktuelle debatter og problemstillinger. 
 
Det nævnes af medlemmerne, at det kan være en stor opgave, at arrangere et 
møde når man ikke har prøvet det før, og at dette muligvis kan afskrække man-
ge.  
Bestyrelsen minder i forlængelse heraf om, at medlemmer med interesse for at 
afholde arrangementer, kan ansøge om midler hertil. Regionsbestyrelsen står 
desuden til rådighed med råd og vejledning til alle som måtte ønske dette. 
 
Det nævnes, at det kan være svært at finde rundt i alle netværkerne. Der ønskes 
et større overblik over alle netværkene – både fagpolitiske og faglige - samt 
hvilken indflydelse de forskellige fagpolitiske netværk har.  
 
Bestyrelsen tilkendegiver, at de vil tage problemstillingen omkring netværk op 
i deres fremadrettede arbejde.  
 
Formanden opfordrer i øvrigt til, at holde øje med mit.fysio.dk når det lanceres 
senere på året. Her vil der være mulighed for at danne sine egne netværk. 
 
Formanden ønsker endvidere input til at finde grunden til, at det kan være 
svært at finde stor opbakning og fremmøde til lokale arrangementer i for-
eningsregi. 
 
Til dette nævnes at den fysiske afstand kan være afgørende og at mødeaktivite-
ten generelt er lavere efter den nye strukturreform.   
 
Med den nye strukturreform dækker vi nu et meget stort område  med mange 
medlemmer og derfor er der usikkerhed blandt medlemmerne om hvorvidt man 
kan bidrage med noget relevant.   
 
I forlængelse af dette fremsættes ønsker om noget mere lokalt. Flere lokale 
arrangementer ude i kommunerne. Det er på denne måde muligt for medlem-
merne at tage direkte fra arbejde. 
 
Man kunne eksempelvis lave arrangementer ude i klyngerne og via den vej 
skabe netværk omkring hospitalerne. 
 
Desuden nævnes det faglige input som en væsentlig motivationsfaktor. 
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4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 
 
 

5. Regnskab 2008 

Regionsformanden fremlagde regnskabet for 2008 
Regnskabet enstemmigt godkendt 
 
 

6. Budget 2009 

Regionsformanden fremlagde budgettet for 2009  
Der blev fremsat ønske om redegørelse for de 13806kr under punktet diverse i 
regnskabet. Formanden kunne berette at de 5000kr var gået til medlemsaktivi-
teter og resten til administration. For en udspecificering af dette kræves en ind-
sigt i bogføringen. Spørgeren ønskede ikke videre handling. 

 
7. Valg til regionsbestyrelsen 

Da bestyrelsen på repræsentantskabet blev udvidet fra 13 til 14 personer kræ-
ver dette - udover de normale 4 poster til bestyrelsen samt suppleanterne - et 
nyvalg. 
Kirsten Møller Hansen – genvalgt 
Kirsten Pedersen – genvalgt 
Mette Krarup – genvalgt 
Majid Fadavi – genvalgt 
Henrik Lauridsen – valgt 
 
Ditte Jensen 1. Suppleant 
Christina Sørensen 2. Suppleant 
Birgitte Husted. 3. Suppleant 
 

8. Eventuelt  

Ingen bemærkninger 
 


