
Referat fra regionsgeneralforsamling 2008 
 
Referat fra regionsgeneralforsamlingen, Danske Fysioterapeuter, Region Syddanmark 

 

Tid:   Mandag d. 25. februar 2008 kl. 19 – 21.30 

Sted: Madhouse, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart 

 

Antal fremmødte: 25 fremmødte 

 

Pkt. 1 Velkomst ved Regionsformand Charlotte Christie Fleischer. (Herefter forkortet CCF) For nye gæster var der også 

en kort introduktion til Madhouse´s historie. (Tidligere statspsykiatrisk hospital)  

  

 

Pkt. 2 Præsentation af den nye Regionsformand Brian Errebo-Jensen, der tiltræder pr. 1. marts 2008. Også 

præsentation af Danske Fysioterapeuters Direktør, Jørgen Dreyer, der tiltrådte 1. januar 2008.  

  

Begge havde 10 min. taletid, hvor de kort præsenterede sig selv. Derudover skitserede de nogle visioner og tanker for 

kommende arbejde i Danske Fysioterapeuter. 

(Se yderligere ”Den nye Regionsformand har ordet” v/ Brian Errebo-Jensen i Årsberetningen 2007, der findes 

på www.syddanmark.fysio.dk.  

Se også portræt af Jørgen Dreyer på www.fysio.dk/sw89095.asp ) 

 

Regionsgeneralforsamlingen 

 

Pkt. 3 Valg af dirigent og referent. 

Jørgen Dreyer, Direktør Danske Fysioterapeuter, blev valgt som dirigent. 

Mette Bruun, RB-medlem, blev valgt til referent. 

 

Beretning og drøftelse af Regionsbestyrelsens arbejde. 

Den skriftlige beretning blev uddelt til de fremmødte. Regionsformand CCF aflagde den mundtlige beretning for at 

supplere den skriftlige. 

 

Også år 2007 har regionsbestyrelsesarbejdet været præget af turbulens, og vejen i det fagpolitiske arbejde trædes mens 

vi går. Der er fortsat uforudsigelige opgaver, og den politiske indsats kan virke resultatløs. 

 

CCF fremhævede, at vores faggruppe har ”dagens medicin”, - der skal satses på træning, forebyggelse og 

sundhedsfremme. Og samtidig skal man sikre sig kvalitet i de faglige kerneområder. Det er vigtigt, at selvom der er en 

periode med lav ledighed, - så bliver det fysioterapeutiske kerneområde ikke anderledes. Det er dog vigtigt med egne 

visioner for fysioterapifaget. 

 

CCF fremhævede, at 2007 har været et hektisk år for regionens TRére. Kollegaer er flyttet med opgaverne til nye 

arbejdspladser i kommunerne. Kommunalreformen har medført tilgang af nye TRére. I forandringernes tid, har TRérne 

brug for støtte, og der er stor tilslutning til TR-netværket. TR´netværket har været et godt forum for CCF at indhente 

viden. 

http://fysio.dk/Regioner/syddanmark/Regionsbestyrelsen/Arsberetninger/
http://www.fysio.dk/sw89095.asp


 

Det har været en fordel i den nuværende RB, at man har været bredt sammensat rent sektormæssigt, erfaring og 

interesseområder, da de konkrete opgaver har været mangeartede. 

 

Blandt de fremmødte var en interesse i DF´s arbejde med ”Fokus på Børnefysioterapi”. Faglig afdeling arbejder med at 

højne kvaliteten omkring dokumentation og forskning på området. Samtidig arbejdes der også på en klargøring af, hvilke 

forskellige lovgivninger influerer på børne- & ungeområdet. 

 

Derudover er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe i regionen. Baggrunden er bl.a. at den første sundhedsaftale mellem 

regionen og de 22 kommuner, viste det sig, at børne- & ungeområdet er mangelfuldt beskrevet 

 

Fagfestivalen, - en stor succes der kun kan opfordres til at blive gentaget. 

 

Hjemmesiden, - bred enighed om at den ikke har fungeret optimal i år 2007, og der er store forventninger til dette medie, 

blandt andet for at øge synligheden til medlemmerne. 

 

Den mundtlige beretning blev godkendt. 

 

Godkendelse af regnskab 2007 

Regnskab fremlagt af CCF. Kommentarer fra RB, - regnskabet udarbejdes centralt fra. Fra 2006 fik vi et stort 

overskudsbeløb overført, - måske derfor at også år 2007 giver et pænt overskud. Der er kommentarer på, at man skal 

tilstræbe at bruge alle de penge, der bliver tildelt regionen.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Fremlæggelse af budget 2008 

Budgettet blev fremlagt af CCF. Det er kun muligt at overføre 20 % af det årlige drifttilskud. (År 2007 giver et overskud på 

141.711, - kr. men der må kun overføres 63.492, - kr.) Det medførte dialog om, - skal denne %-sats ændres i de 

generelle retningslinier… I så fald kræver det et forslag på næste repræsentantskabsmøde. Derudover medførte det 

dialog om, hvornår må man overføre et øremærket beløb, f.eks. til fagfestival i år 2009, så man kan spare sammen til et 

størrede arrangement? 

Det er et rammebudget, der er retningsgivende. Budget og visioner skal ses som et idékatalog, der kan være et godt 

internt arbejdsredskab for den nye RB. Budgettet kan være med til at prioritere og tage hensyn til ressourcer i RB. 

Budgettet blev godkendt. 

 

Pkt. 4 Indkomne forslag 

  

Ingen forslag fra medlemmerne var indkommet til Regionsbestyrelsen. 

 

Pkt. 5 Forslag til indsatsområder og aktiviteter 2008 

  

Blandt de fremmødte blev kommenteret, at både den skriftlige og mundtlig beretning vidner om arbejdet med den 

udadgående synlighed til medlemmerne i region Syddanmark. Dog mangler man en synlighed omkring det interne 

arbejde mellem regionsbestyrelsen og DF centralt (både Hovedbestyrelsen og sekretariatet.) Og der skal som 

udgangspunkt tænkes, hvad er godt for medlemmerne i region Syddanmark. 

 

Der er bred enighed om, at ”netværke” er en fremtidsfunktion. Et indsatsområde kan være at sikre sig, at RB får fat i den 



viden fra de forskellige netværk i regionen. Samtidig skal man i RB og regionen blive bedre til at videreformidle denne 

viden, hvor f.eks. hjemmesiden vil være et oplagt medie. 

Omkring netværk, - når man støtter dette via regionspenge skal det støtte almennyttige formål for regionens medlemmer. 

 

Manglende tilslutning til det fagpolitiske arbejde. Få af regionens medlemmer var fremmødte til denne fagpolitiske aften, - 

det medførte en undren og snak om: Hvor bliver de nyuddannede af? De unge i faget? Hvorfor møder medlemmer ikke 

op til fagpolitiske tiltag? Hvilken provokation skal til, for at flere vil møde til fagpolitiske emner? 

 

På genoptræningsområdet, - håber der kommer en ventelistegarati, der kan understøtte borgernes ret til frit valg på 

genoptræningsområdet. 

 

Det er ”Sangens år”, - i den forbindelse opfordrer man til, at starte møder med en sang. 

 

Pkt. 6 Valg til regionsbestyrelsesposter 

(Inge Nordheim og Per Friis Madsen er valgt til stemmetællere, - der blev dog ikke brug for denne funktion.) 

Der skulle vælges 4 menige bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Følgende blev valgt:  

 Søren P. Olsen, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. 

 Thomas Mus Bertelsen, praktiserende i Vejle. 

 Morten Topholm, praktiserende Søndersø. 

 Margit Lunde, børnefysioterapeut, Assens Kommune. 

Derudover skulle vælges 2 suppleanter for en 1 årig periode. Følgende blev valgt: 

 Helle Bruun, Esbjerg Kommune 

 Kirsten Jensen, OUH 

Følgende medlemmer sidder derudover i regionsbestyrelsen og er på valg i 2009: 

 Esther Skovhus 

 Marianne Schultz 

 Pia Bruus 

Følgende medlemmer sidder i RB, men vælges ikke på regionsgeneralforsamlingen: 

 Kirsten Thoke (TR-repræsentant) 

 Helene Bindfeldt (TR-repræsentant) 

 Inge Nordheim (Repræsentant for de praktiserende) 

 Christina Bishop(Studenterrepræsentant, CVU-vest) 

Andet: Der efterlyses medlemmer til RB´s arrangementgruppe. (Heri er også tænkt opgaven med at arrangere en 

fagfestival.) 

 

Pkt. 7 Afrunding 

CCF sørgede for afskedsgaver til de afgående RB-medlemmer. 

Samtidig var en velkomstgave til Brian Errebo-Jensen. 

Afskedsgave til CCF, medfølgende lyriske ord, fremført af Esther Skovhus. 

 

Tiden var fremskreden og alle ville hjem. 

 


