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Danske Fysioterapeuter i region Syddanmark 

     18.5.2015/ Hb/ Bej 

 

Referat fra generalforsamling afholdt den 11. maj 2015 

Velkomst v. regionsformand Brian Errebo-Jensen (BEJ). Herefter valg af dirigent. Anne 
Jørgensen, regionsformand for Dansk Socialrådgiverforening i Region Syddanmark blev 
foreslået af regionsbestyrelsen. Anne Jørgensen blev valgt. 

Anne Jørgensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Fysioterapeuten 
og på fysio.dk. Dagsordenen indeholder også de nødvendige punkter ift. foreningens 
vedtægter. 

Dagsorden 
1. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter 
2. Indkomne forslag 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Fremlæggelse af budget 
5. Valg af regionsbestyrelse og to suppleanter 
6. Eventuelt 

 
Pkt.1. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års 
aktiviteter 
 
Skriftlig beretning er udleveret til mødedeltagerne og har kunnet læses på fysio.dk.  
Den en mundtlige beretning aflægges af BEJ. 
 

Efterfølgende spørgsmål og kommentarer: 

Mette Lund Vejle sygehus, bekymrende ift. mgl. ressourcer/ penge til kvalitetsudvikling og 
implementering. 

Ester Skovhus- kommenterer på forskningspolitikken. Vigtigt med fortsat 
kompetenceudvikling.  Afgørende af der er plads til begge spor – både Ph d – og løbende 
kompetence udvikling. 

Morten Topholm – udviklingsterapeuter bruges mere. Mgl. Forskningsmidler. Villighed til at 
finansiere fra DF. Kvalitetsudviklingsprojekter. 

Helene Benfeldt – svært at implementere det lærte efter kompetence udvikling, 

Kasper – Middelfart Rygcenter- Phd. Projekt. Forslag til mere lobbyarbejde fra foreningens side 
ift. at komme mere i medierne. Mere synlighed.  

BEJ- der forskes mest på det muskuloskeletale område. Mangler ift. psykiatri, neurologi, børn 
– mgl. evidens. 
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Hård kamp i sundhedsdagsordenen – BEJ oplyser om synligheden i medierne. 

Kristian Birk – Vejle fysioterapi- kommentarer ift. rapporten Health for sale. Spørgsmål til Reg. 
Bestyrelsen, hvorledes arbejder Danske Fysioterapeuter med udviklingen på det private 
marked – og i samme åndedrag snakker om lighed i sundhed. 

Ester Skovhus- bachelor projekter har f.eks. Fokus på Health for sale – forslag på det private 
arbejdsmarked.  

Morten Topholm- HB er ikke helt afklarede.  Basale sundhedsydelser skal være gratis. 
Dilemma ift. definition på hvad som er basalt. Differentiere mellem basale sundhedsydelser og 
ikke basale ydelser. Mener DF har en forpligtigelse til at hjælpe. 

BEJ efterstræber kvaliteten. 

Belinda- igen fokus på kernekompetencer/ kvalitet. 

Lau- hvorledes kan der samarbejdes med reg. Bestyrelsen. Dialogen er vigtig. Man kan 
forvente hjælp, men ikke uden at man kommer med en ide. 

Jasper – hvorledes kan vi sikre kvaliteten. Benytte utilsigtede hændelser – benytte disse som 
redskaber. 

BEJ afrunder med at motivere til innovations- og iværksætter prisen. Opfordrer medlemmerne 
til at komme med gode forslag til den årlige pris. 

Supplererer den mundtlige beretninger med de udfordringer der er ift. arbejdsmiljø regionalt. 

Lis Jensen – reklamerer for fagstafetten. Del gerne jeres viden med os andre.  

 

Beretningen godkendes enstemmigt. 

 

Pkt. 2. Indkomne forslag – ingen forslag. 

 

Pkt. 3. Regnskab fremlægges - skal tages til efterretning. Mundtlig gennemgang v BEJ. 

Regnskabet tages til efterretning. 

 

Pkt. 4. Budget for 2015 – gennemgang v. BEJ 

Forslag fra Bente Jûrgensen - holde fagfestival kun for de studerende. Give de studerende en 
saltvandsindsprøjtning. 

Morten Topholm – iværksætterfestival. 

Emil – bachelorprojekter, holde oplæg omkring disse. 
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BEJ tilkendegav, at RB vil tage forslagene med tilbage og overveje disse ift. de kommende års 
aktiviteter. Budgettet tages til efterretning. 

 

Pkt. 5. Valg af regionsbestyrelse: 

Alle regionsbestyrelsesmedlemmer, bortset fra Esther Skovhus, genopstillede. Christian Birk 
stillede op til en plads i regionsbestyrelsen. 

Stemmeudvalget bestående af Janus Pill Christensen, Pia Ramdal Kristensen, Bente Jürgensen 
og Ove Thomsen blev godkendt. 

Kandidaterne præsenterede sig med korte valgoplæg. 

 

Stemmetælling: 

Morten Topholm, 93 stemmer 

Jasper Juhl Holm, 90 

Belinda Toft, 86 

Helene Benfeldt, 70 

Kristian Birk, 67 

Helle Bruun, 64 

Thomas Bertelsen, 60 

Emil Carlsen, 55 

Suppleant: 
Peter Kromann, 35 

 

Pkt. 6. Eventuelt 

Ester Skovhus genopstiller ikke. Tak fra BEJ, samt tak fra Ester Skovhus.  

Afslutning. Tak til dirigenten.  

 

Dirigent    Referent   Regionsformand 

 

Anne Jørgensen   Helle Bruun Brian Errebo-Jens 


