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Generalforsamling 2010 – Region Midtjylland 

 

Referat 

 

Program 

1. Velkomst 

2. Generalforsamling 

3. Fællesspisning 

4. Workshops 

5. Slut 

 

1. Velkomst 

Tina Frank bød velkommen til generalforsamlingen, hvorefter regionsbestyrelsen præsenterede sig selv. 

 

2. Generalforsamlingen 

 

1. Valg af ordstyrer 

Mette Thomsen, regionsformand for Danske Bioanalytikere. 

 

2. Årsberetning samt drøftelse heraf 

Tina Frank fremlagde sin mundtlige beretning om kvalitet, opgaveglidning og nye opgaver samt 

medlemskontakt. 

 

Årsberetningen: 

Årsberetningens nye form og indhold blev mødt velkommen af de opmødte, herunder også at den ikke er 

udsendt i trykform. 

 

Medlemsaktiviteter: 

Der blev opfordret til fortsat at arrangere faglige medlemsaktiviteter, og tidligere erfaringer i forhold til dette 

blev udvekslet. 

 

Organisationsprocent: 

Det blev drøftet, hvordan organisationsprocenten i foreningen kan opretholdes. Det blev opfattet som vigtigt 

at få fat i medlemmer, mens de er studerende. Det opfattedes også som afgørende, at foreningen er synlig, og 

at man får hjælp, når man har brug for det. Der var forslag om at gøre foreningen mere paraply-organiseret, 

end den allerede er, for bedst at kunne hjælpe medlemmerne.  

 

Fremtidige fokusområder, forslag: 

1. Tilbage til arbejde: Succes med disse projekter i Hedensted 

2. Sundhedsfremme: Vedligeholdende træning for medicinske patienter 

3. Børne- og ungdomsområdet 

3. Psykosomatik 

 

4. Indkomne forslag (ingen) 
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5. Godkendelse af regnskab 2009 

Tina Frank fremlagde det foreløbige regnskab for 2009, som var til godkendelse. Regnskabet blev 

enstemmigt godkendt. 

 

6. Fremlæggelse af budget 2010 

Tina Frank fremlagde budget for 2010. Forsamlingen tog budgettet til efterretning. 

 

7. Valg til regionsbestyrelsen 

Tina Frank introducerede til regionsbestyrelsens arbejde. Tre menige medlemmer var på valg, hvoraf alle 

genopstillede. Efter et kort summemøde var der ingen yderligere kandidater til regionsbestyrelsen.  

Valgt til regionsbestyrelsen: 

Nina Pedersen, Klinik for fysioterapi i Ikast-Brande 

Kirsten Ægidius, Skejby Sygehus 

Ditte Jensen, Hammel Neurocenter 

 

Christina Thorne blev valgt som 2. suppleant, og Kent Sandholt som 1. suppleant. 

 

8. Eventuelt 

Tina Frank orienterede om, at regionsbestyrelsen af valgtekniske årsager er blevet én person mindre. Jytte 

Leschly har valgt at træde ud af regionsbestyrelsen. Tina Frank takkede i den anledning Jytte Leschly for 

hendes mangeårige arbejde.  

 


