
Danske Fysioterapeuter – Region Nordjylland 
Referat af regionens generalforsamling afholdt den 3. april 2017 kl. 17.00- 19.00. 
 

64 tilmeldte til generalforsamling – lidt færre fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent  

Valgt blev Britta Mølgaard, formand for Bioanalytikerne i Region Nordjylland 

 

2. Valg af referent 

Valgt blev Preben Weller, medlem af regionsbestyrelsen  

 

3. Valg af stemmetællere 

Ina Lesager og Birthe Schelde Nielsen blev valgt 

 

4. Præsentation af Regionsbestyrelsen.  

Hvert medlem rejste sig til en kort præsentation. 

 

5. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende 

års aktiviteter: 

Gitte Nørgaard fremlagde Regionsbestyrelsens mundtlige beretning.  

Den skriftlige beretning er tilgængelig på hjemmesiden og var tillige fremlagt til 

de fremmødte. 

Debat i forlængelse af den mundtlige beretning: 

- Medlem med rod i PPR stiller sig til rådighed for at arbejde med fysisk 

aktivitet i folkeskolerne. De har i forvejen et ben inde i skolevæsnet. 

Andre konkrete forslag fra politikere går på, at vi kontakter skolerne (ledelse 

og bestyrelse), som har mulighed for at prioritere midlerne på den enkelte 

skole.  

- Flere deltagere udtrykker bekymring for løn- og ansættelsesforholdene i den 

private sektor, og at disse kan have en afsmittende virkning på alle ansattes 

løn og arbejdsforhold. Det affødte en række kommentarer, som i hovedtræk 

gik på opbakning til Danske Fysioterapeuters Strategiplan, hvor ordnede 

forhold på arbejdsmarked er et fokusområde. 

- Spørgsmål fra medlem der arbejder med børn: Har man overvejet at 

fysioterapeuter også kan aflaste praktiserende læger med de rutinemæssige 

børneundersøgelser?  

Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard argumenterer for, at det er det 

muskuloskeletale område der har førsteprioritet, da andre områder kan 

være ømtålelige at foreslå. Det vil kunne komme senere, når døren er ”slået 

ind”. 

- Der er opbakning til, at regionsbestyrelsen fortsætter linjen med at have 

fokus på de faglige arrangementer og ikke lokker med dyre kendisser. 



- Spørgsmål: hvad skal der til for at de unge melder sig ind i en fagforening? 

Nogle mener, at det primært er det faglige der trækker og i mindre grad de 

øvrige dyder som solidaritet, løn- og ansættelsesvilkår. 

Der er forslag om, at der bør være mere fagpolitik i vores fagblad. 

Der er forslag om en præsentationsvideo, som kan bruges i rekruttering af 

de unge som medlem af Danske Fysioterapeuter. 

Det giver særlig god mening, fordi DFys specifikt er en forening udelukkende 

for fysioterapeuter, i modsætning til mange andre fagforeninger. 

Kontingentets størrelse blev forslået sat ned. 

Beretningen blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen 

 

7. Fremlæggelse af regnskab 

Lene Duus fremlagde regnskaberne for 2015 og 2016. 

 

8. Fremlæggelse af budget 

Lene Duus fremlagde budgetter for 2017 og 2018. 

9. Valg af regionsbestyrelse og to suppleanter 

Et bestyrelsesmedlem beskrev arbejdet som regionsbestyrelsesmedlem: hvilke 

opgaver er der? Hvad er tidsforbruget? Hvordan kompenseres man med frikøb? 

 

Fredsvalg til bestyrelsen:  

Julie Rosenskjold (kommunal) 

Maria Odefey (region) 

Anne Kirstine Jensen (kommunal) 

Christina Derosche (ansat klinik) 

Preben Weller (klinikejer) 

Suppleant:   Gerda Nørgaard (kommunal) 

  Louise Kragelund Andersen (kommunal) 

 

I henhold til regionsbestyrelsens forretningsorden, vil der blive inviteret en 

studerende fra UCN ind på en observatørpost i bestyrelsen. 

 

Tak fra Regionsformanden til afgående bestyrelsesmedlemmer Ulla Poulsen og 

Lone Guldbæk, som begge vælger at holde en pause med bestyrelsesarbejde 

for Danske Fysioterapeuter.  

 

Formanden takkede ligeledes dirigenten. 

 

9. Eventuelt: der blev nævnt forårets kommende arrangementer. 

/ref. Preben Weller 


