Generalforsamling i Region Nordjylland
13 april 2021.
REFERAT

Mødet foregik virtuelt grundet Covid 19.
1. Præsentation af Regionsbestyrelsen:
•
Gitte Nørgaard, regionsformand
•
Lise Stensgaard, Vesthimmerlands kommune (genopstiller)
•
Anne Kirstine Jensen, SOSU Nord (genopstiller)
•
Marianne Bøgelund, privat praktiserende, valgt af SU medlemmerne
•
Mikkel Graversen, privatpraktiserende uden for ydernummer (genopstiller ikke)
•
Marianne Trudslev, Hjørring Kommune, valgt af tillidsrepræsentanterne
•
Jette Lynggaard Thomsen, Jammerbugt kommune (genopstiller)
•
Trine Fisher, valgt af tillidsrepræsentanterne
•
Maria Odefey, Aalborg UH (genopstiller ikke)
2. Valg af dirigent: Ann Sofie Orth, chef for politik i Danske Fysioterapeuter
3. Valg af referent: Maria Odefey
4. Beretning om Regionsbestyrelsens arbejder og drøftelse af kommende års aktiviteter:
Beretningen blev fremlagt af regionsformand Gitte Nørgaard og blev suppleret af slides.
Der er sendt mail til alle nordjyske medlemmer med link til den skriftlige beretning, link til
invitation til generalforsamlingen og film med beretningens indledning.
Forslag fra deltagerne samt spørgsmål og kommentarer.:
• Kommune og Regionsrådsvalg november 2021
- Opbakning til Regionsbestyrelsens fokus på det kommende kommunevalg.
- Forslag til fokus på besparelser på forebyggelse.
- Forslag til en medlemsaften, hvor man bliver ”klædt på” til selv at deltage på valgmøder
og stille spørgsmål til politikkerne.
- At man kan på fysio.dk kan finde opskrift på hvordan man får sit budskab frem på
valgmøder. Evt. cases og hjælpespørgsmål.
- Forslag om at fremgangsmåden kan være at stille personlige spørgsmål til politikkerne
om, hvad de selv ville ønske i forhold til genoptræning, hvis de f.eks. selv kom til skade med
knæet.
- Få den gode historie ud om fysioterapi.
- Forslag om at man kan få en fra regionsbestyrelsen med ud på et politisk møde, og
sammen forberede hvad det er vigtigt at få informeret om, og hvilken måde det kan gøres

på.
- Opfordring til at medlemmerne selv går i dialog med Sundheds-, Ældre- og
Handicapudvalg og deltager på byrådsmøder. For at informere politikere om hvad der
foregår i deres kommuner.
•

Opfordring til fortsat at have fokus på at etablere nye arbejdsmuligheder for
fysioterapeuter f.eks. på skoler, skadestuer samt i lægepraksis.

•

Fokus på mere samarbejde mellem regionsbestyrelsen og de faglige selskaber f.eks. i
forbindelse med faglige arrangementer.

•

Forslag om at Danske Fysioterapeuter igen får fokus på direkte adgang til fysioterapi.

•

Forslag om flere penge til de Faglige selskaber.

5. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af regnskab for 2019 og 2020
Regnskaberne blev fremlagt af Regionsformand Gitte Nørgaard
Grundet Covid 19 har der i 2020 været afholdt færre arrangementer og derved er der brugt færre
penge. Ca. halvdelen af overskuddet er blevet overført til næste års budget og det resterende går
tilbage til den centrale kasse i Danske Fysioterapeuter.

7. Budget fremlæggelse for 2021/2022
Budgetterne blev fremlagt af Regionsformand Gitte Nørgaard
Der var ingen spørgsmål til budgetterne.

8. Valg til regionsbestyrelse samt suppleanter:
Der skulle vælges 5 regionsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valget foregik elektronisk via Survey-Xact
Der var i alt 7, der stillede op til valg, heraf 3 fra Regionsbestyrelsen der genopstillede.
Valgt til bestyrelse: Anne Kirstine Jensen, Lise Stensgaard, Jette Lynggaard Thomsen, Annette
Bregenov samt Mette Kjærulf.
Suppleanter: Tina Rank Franzen og Lone Luplau
Generalforsamlingen sluttede med at regionsformanden takkede afgående
regionsbestyrelsesmedlemmer, dirigenten og den tekniske vært.
Herefter var der oplæg om ”Pseudo arbejde” ved Dennis Nørmark.

