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Fremmødte 

Ud af 52 tilmeldte var 31 fremmødte. Sygdom og vintervejret var af væsentlig årsag. (Fraværende fra 

Regionsbestyrelsen var Kirsten Thoke og Marianne Skole Sørensen) 

 

Sted 

Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding. 

 

Pkt. 1 

Velkomst ved Regionsformand Charlotte Christie Fleischer. (herefter forkortet CCF) 

 

Pkt. 2 

Oplæg ved Danske Fysioterapeuters formand, Johnny Kuhr. Emnet var: ”Hvad får jeg ud af at være medlem af Danske 

Fysioterapeuter?” Der var god drøftelse mellem de fremmødte og formanden. 
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Pkt. 3 Valg af dirigent og referent 

Eva Hasselbalch, medlem af Hovedbestyrelsen, blev valgt som dirigent. Mette Bruun blev valgt til referent. 

 

Pkt. 4 Beretningen og diskussion af regionsbestyrelsens arbejde 

Regionsformand CCF aflagde mundtlig beretning for at supplere den skriftlige. De mange nye udfordringer har i 2006 

betydet, at regionsbestyrelsen træder vejen frem, mens vi går. 

 

I den mundtlige beretning, fremlagde CCF ønske om invitationer fra medlemmerne/arbejdspladser, så hun lokalt kan 

komme ud og få mere indblik, og dermed også nemmere kan påvirke den politiske dialog. 

 

CCF ytrede bekymring om, at fysioterapiens kerneområde behandling er kommet i baggrunden, sammenlignet med 

træningsdelen. Det var også en snak, der havde fyldt, mens Johnny Kuhr havde indlæg. Men det skal ses i lyset af, at 

nye professionstitler også er blevet væsentlige aktører på sundhedsområdet. Og som en af de fremmødte sagde: vi har 

patent på fysioterapi, men vi har dermed ikke lovning på at vores profession varetager de mange nye og spændende 

funktioner, der opstår som følge af samfundets fokus på sundhed og fysisk aktivitet. 

 

Den skriftlige beretning blev gennemgået afsnit for afsnit, hvor medlemmerne kom med uddybende spørgsmål eller 

kommentarer: 

 

Der blev spurgt ind til det faglige terapeutråd. De fremmødte udtrykte forventning om; at et sådant terapeutråd både har 

repræsentanter fra praksissektoren og ledende terapeuter. CCF lovede, at når kommissoriet for dette terapeutråd 

kommer i høring, vil hun kontakte repræsentanter både fra sygehusene og de praktiserende for at det bliver kvalificeret 

svar. Ydermere er det interessant at se, hvilke kompetencer der bliver lagt i dette terapeutråd. Samtidig er det også 

vigtigt at følge hvordan dette terapeutråd vil samarbejde med det kommunale område. Når en udpegning af 

terapeutrådets medlemmer er offentliggjort, bliver det annonceret på regionens hjemmeside. 



 

Per Friis Madsen var interesseret i at høre, om nogle af de fremmødte havde kendskab til om nogle kommuner havde 

lavet konkrete aftaler med de praktiserende fysioterapeuter til at løse genoptræningsopgaverne. Dette viste sig ikke at 

være tilfældet. En af forklaringerne kan være, at kommunerne endnu ikke har et overblik over økonomien i forhold til 

genoptræningsområdet, hvilket nok først kan forventes i år 2008. Det førte også til en dialog om, at især praksissektoren 

skal væbne sig med tålmodighed samt fortsat tage initiativ til et samarbejde med kommunerne. Når konkrete aftaler 

bliver aktuelle, appelleres til at enten CCF eller Per Friis Madsen orienteres. 

 

Der blev appelleret til opretholdelse af god tone på tværs af sektorerne, når tvivlspørgsmål og uroen breder sig. Der blev 

fortalt om et netværk, der er dannet af de praktiserende i det gamle ”Ribe Amt”, med det formål at orientere hinanden om 

udviklingen/typer af opgaver det første år under kommunalreformen. 

 

Nogle af de fremmødte kunne fortælle, at det primære lige nu på sygehusene er arbejdet med udfærdigelse af 

genoptræningsplaner. Samtidig samarbejdes også med lægerne, så også de patienter fra skadestuerne, der vurderes ud 

fra lægefaglig ansvar at have et behov for genoptræning, også får en genoptræningsplan. 

 

Medlemsmøder i 2006 har ikke fungeret optimalt. Fra de fremmødte var opfordringer til at bruge Medlemsundersøgelsen 

2005. Der blev appelleret til at der skal reklameres noget mere. Der kan gøres en større indsats via hjemmesiden, da 

kun få medlemmer har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Samtidig blev anbefalet et heldagsarrangement. 

 

Godkendelse af regnskab 2006 

Regnskab fremlagt af CCF. Regnskabet udarbejdes centralt. Der er udarbejdet skabeloner, så budget og regnskab 

fremover kan sammenlignes. Til dette års regnskab har man fået lov til at overføre hele overskuddet. For eftertiden må 

der kun overføres 100.000 kr. til næste års budget. Der blev kommenteret, at når overskuddet er så stort, kunne man 

have valgt at udsende beretningen til samtlige medlemmer. Regnskabet blev godkendt. 

 

Fremlæggelse af budget 2007 

Budgettet blev fremlagt af CCF. Nedenstående punkter blev uddybet, grundet spørgsmål fra de fremmødte. 

 

Rejseudgifter for formanden er budgetteret højere, da CCF vil køre i egen bil. At bruge de offentlige transportmidler i 

vores store region, koster for mange arbejdstimer for CCF. 

 

Omkring administration: Lejemålet på Langelinie, Vejle, er vi blevet opsagt. Regionsbestyrelsen har besluttet, at det nye 

kontor skal være Mad House, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. Derfor er budgetteret med større udgift til husleje 

samt depositum. 

 

Udgiften til FYSKA er ny. www.fyska.dk er en database, hvor alle regionens fysioterapeuter kan registreres. Centralt fra 

er blevet opfordret til, at alle regioner opdateres på FYSKA. Punktet omkring FYSKA medførte dialog omkring fordelen 

ved denne database kontra www.sundhed.dk Konklusionen er, at borgerne, lægerne og andre samarbejdspartnere 

kender til www.sundhed.dk og for at FYSKA skal blive brugbar, kræver det systematiseret information ud til 

samarbejdspartnere. 

 

De fremmødte gav Regionsbestyrelsen mandat til at budgettere med flere udgifter, så overskuddet max. Bliver 100.000 

kr. Med ovenstående forandringer, blev budgettet godkendt. 

 

Pkt. 5 Indkomne forslag 

Ingen forslag fra medlemmerne var indkommet til regionsbestyrelsen. 



 

Pkt. 6 Forslag til indsatsområder og aktiviteter 2007 

Punktet var delvist blevet debatteret under beretningen. Men fra flere af de fremmødte blev opfordret til et stort 

heldagsarrangement, med flere workshops – både med fagligt og fagpolitisk indhold. Og hvor der er mulighed for at 

dyrke de enkelte netværk i regionen. 

 

Pkt. 7 Valg af regionsbestyrelse og suppleanter 

Der skulle vælges 3 menige bestyrelsesmedlemmer for en 2 – årig valgperiode. Følgende blev valgt: Esther Skovhus 

(underviser på fysioterapeutuddannelsen, CVU-Vest), Marianne Schultz (praktiserende i Vejle) og Pia Bruus (Tønder 

sygehus). 

 

Derudover skulle vælges 2 suppleanter for en 1 – årig valgperiode: 

Følgende blev valgt: Helle Bruun. (Visitator, Esbjerg Kommune) Det var ikke muligt at vælge endnu en suppleant, så 

derfor er en vakant suppleantpost. 

 

Der skulle vælges en studerende for de studerende fra Esbjerg og Odense Fysioterapeutskoler. Valgt er Christina 

Bishop fra Esbjerg skolen, der studerer på 5. semester. 

 

Arrangementsgruppen i regionsbestyrelsen skulle suppleres, - gerne med 3 – 4 medlemmer. Mette Berg (praktiserende i 

Vejen) meldte sig frivilligt. Der blev bakket op om, at Marianne Schultz har mandat til at supplere yderligere med 2 – 3 

medlemmer. 

 

Pkt. 8 Afrunding 

Tiden var fremskreden, og medlemmerne ville hjem, mens vejret endnu tillod det. 

 

Referent Mette Bruun  

 


