
 

 Referat  

 Danske Fysioterapeuters generalforsamling  

 Region Syddanmark 25.01.2010 
 
ad.1. Bestyrelsen præsenterede sig kort. 
 
ad. 2. Valg af dirigent 
 
ad. 3. Mundtlig beretning. 
Formanden trak en række områder frem i sin mundtlige beretning. Det strakte sig fra selve formen 
på den skriftlige udgave til særlig opmærksomhed på indlægsholdernes fokusområder. 
Efterårets kommunalvalg blev kommenteret i forhold til fokus og strategi. 
Uddannelsesområdet med bl.a. etablering af UC Syddanmark som en fusion mellem UC Vest og UC 
Syd blev omtalt.  
Arbejdet med kliniske undervisningssteder i primærsektoren er et aktuelt område. 
Kommunalreformen har øget omfanget af arbejdsopgaver, men der skal fortsat være fokus på at 
sikre beskæftigelse til de ny fysioterapeuter.  
Vi er en ambitiøs forening, der vil rigtig mange ting, men det kræver prioriteringer og stiller store 
økonomiske udfordringer. 
 
Debat af såvel mundtlig som skriftlig beretning: 
Praksisområdet og specielt praksisplanlægning blev debatteret bl.a. i forhold til størrelse på og antal 
af klinikker. 
For at kunne imødekomme de faglige udfordringer vurderes det at en-mandspraksis ikke kan 
anbefales. 
Der spørges til økonomien i Danske Fysioterapeuter. 
Der spørges endvidere til udvikling af nye job. Hvordan er beskæftigelsesmulighederne i fremtiden. 
Hvor ansættes fysioterapeuter i dag – med hvilke formelle kompetencer? 
Hvilke forudsætninger skal være opfyldt? Hvilke akademiske niveauer? 
Ros til den skriftlige beretning - velformuleret. 
Emner til faglige tiltag samt rapport på børneområdet. 
Ideer til fagfestival ex Etiske problemstillinger og Mønsterbryderrapportens perspektiver og 
anbefalinger. 
Konklusion:  
Beretning godkendt. 
 
ad. 4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2009. 
Godkendt. 
 
ad.5. Fremlæggelse af budget 2010. 
Taget til efterretning. 
 
ad. 6 Indkomne forslag. 
Der var ikke kommet forslag. 
 
ad.7 Valg til bestyrelsen 
Maja Bräuner valgt for to år. 



Helle Bruun genvalgt for to år. 
Thomas Bertelsen genvalgt for to år. 
Herefter to vakante pladser. Bestyrelsen fik mandat til at finde medlemmer til disse to pladser – den 
ene for en to-årig periode, den anden for et år. Skal konfirmeres på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Ad. 8 Eventuelt 
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Inge Nordheim og Søren Olsen. 
Tak til dirigenten for varetagelse af funktionen. 
 
Arbejdsgruppe til planlægning af FagFestival efterår 2010 etableret . 
Helle Mätzke Rasmussen, Jette Lebahn, Esther Skovhus og Brian Errebo-Jensen 
 
 
25 var mødt frem. 
 
Esther Skovhus/ref 
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