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Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      3.10.14, BT/Bej
      

            

Referat 

 

Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den 18.9.14, kl. 13-19 

Mødet afholdes ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 4, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Thomas Bertelsen, Morten Topholm, Esther Skovhus, Jasper Juhl Holm, Peter 
Kromann, Helene Benfeldt, Lau Rosborg, Brian Errebo-Jensen, Belinda Toft 
Afbud: Rikke Kruse, Helle Bruun, Lis Jensen 
 
 
 
Dagens gæst er Ann Sofie Orth, Danske Fysioterapeuter. Ann Sofie deltager fra kl. 15 – 16.45, og 
igen fra kl. 17-19. Ann Sofie indleder med en gennemgang af forslag til vedtægtsændringer, og en 
efterfølgende diskussion. Efter drøftelse af vedtægtsdelen behandles mere ”populære” emner fx 
sundhedspolitik, akademisering versus håndværk (uddannelsespolitik og forskningspolitik) og 
fremtidens praksisområde/ regulering af praksissektoren. 
De valgte repræsentantskabsmedlemmer fra fraktioner og faglige selskaber er også inviteret fra kl. 
15. Der er tilmeldt 4 repræsentanter herfra: Hanne Christensen, Helle Mätzke Rasmussen, Ann 
Louise Cassagneres og Berit Duus. 
 
 
Dagsorden 

O. Valg af referent 

Belinda er referent. 

 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 11.6.2014 
    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde. 
    Der har ikke været indsigelser til referatet.  
 
Opfølgning på referatet: 
Danske Fysioterapeuter har en dialog med forsikringsselskaberne vedr. samarbejde med 
praktiserende fysioterapeuter. Der vil blive afholdt medlemsmøder i hver region om emnet. Det er 
et presserende emne man er nødt til at tage fat i, fx hvorvidt forsikringsselskaberne skal have del i 
offentlige midler (sygesikringstilskud) til fysioterapi. 
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Ingen ikke-repræsentanter fra Regionsbestyrelsen har ytret ønske om at deltage i 
repræsentantskabsmødet til november (efterfølgende har Helene tilmeldt sig). 
 
Ellers ingen bemærkninger til referatet. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3. Sager til beslutning 

3.1 Repræsentantskabsmøde 2014 
 Bej kommer med et oplæg om ”køreplanen” frem mod repræsentantskabsmødet fx 
 hvilke forslag er i støbeskeen, valg til HB, budget etc. 
 Dagsorden til rep. mødet udsendes medio oktober. Det foreslås, at vi bruger dag 1 på  

RB-seminaret den 6.-7.11 til gennemgang og drøftelse af materialet til 
repræsentantskabsmødet. 
 
Frist for indsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet var 1. sep. De forslag der 
er kommet ind ligger til behandling og sendes ud i en fyldig dagsorden. RB har en 
indledende drøftelser af materialet, som der skal følges op på ved RB-seminaret. 

 
Morten har formuleret to forslag til repræsentantskabsmødet. 
 
Forslag 1: At repræsentantskabet sikres mulighed for at stille spørgsmål til foreningen 
via hovedbestyrelsen og/eller formanden, og få politiske og faktuelle oplysninger, 
som foreningen ligger inde med eller som nemt kan udarbejdes.  
 

Forslag 2: Der ønskes en debat af manglen på midler øremærket fysioterapeutisk 
forskning. Hvordan kan der genereres flere midler til forskning indenfor fysioterapi? 

Motivationen bag forslagene præsenteres og diskuteres. Der er generel enighed om 
at forslagene er relevante. Såfremt repræsentanterne fra regionsbestyrelsen vil være 
medforslagsstillere meldes der tilbage herom til Morten eller Brian (efterfølgende har 
alle repræsentanter fra RB tilkendegivet at støtte begge forslag). 

Brian præsenterer den typiske dagsorden og procedure i grove træk for et 
repræsentantskabsmøde: 
Velkomst 
Mundtlig beretning (her gæster) 
Beretningsdiskussion 
Forslag til vedtægtsændring (kræver 2/3 flertal) Se vedlagte skrivelse om 
vedtægtsændringerne 
Forslag til beslutning (kræver alm. flertal) 
Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
Valg til hovedbestyrelsen (Morten stiller op) 
 
3.2 RB-seminar den 6.-7.11.2014 
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 - Indhold? 
 - Inviterede gæster 
Der er nedsat en planlægningsgruppe bestående af Helle, Morten og Brian. Efter RB- 
mødet den 18.9 mødet vil gruppen samles og planlægge seminaret mere detaljeret. 
 
Ny formand for DH, Thorkild Olesen har sagt ja til et oplæg og efterfølgende dialog 
om samarbejdsflader og sundhedspolitik. Gerne en gæst mere – forslag drøftes.  
Der kom forskellige forslag til indhold. Udfra dette og efterfølgende bearbejdning ser 
indholdet således ud: 

 
1. dag bruger vi på gennemgang af dagordenen til repræsentantskabsmødet. Kl. 16.30-18 får vi besøg af 
den nye formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen. Thorkild O. starter med et lille oplæg 
om DH. Herefter dialog om samarbejdsflader, sundhedsudfordringer etc.  
2. dag  
 Formiddagen er afsat til et alm. RB-møde: 

- Hvad vil vi prioritere i 2015 og 2016? Medlemsarrangementer a la DHL-stafetten og Esbjerg-
stafetten? Eller fagpolitiske tiltag? Hvilken fordeling af politiske, faglige og sociale aktiviteter ønsker 
vi? Et grundlæggende spørgsmål er: Hvorfor gør vi det? 
 
- Innovations- og Iværksætterprisen 
- Generalforsamling. Fastsættelse af dato og foredragsholder 
- Budget 2015-16 (indledende drøftelser) 
- Evaluering af regional fagfestival 30.10 
- RB´s evt. deltagelse i Danske Fysioterapeuters fagkongres 2015? 
- Skal vi fortsætte med nuværende mødefrekvens i RB og med ½-dagsmøder? (indledende 
drøftelse. Konfirmeres på decembermødet sammen med mødeplan for 2015). 
- Praksisplan - præsentation af det foreløbige arbejde v. Lau. 
 

Eftermiddag: Præsentation af "Uddannelsesfremsynsrapporter" ved henholdsvis New Insight og 
Sundhedskartellet. Oplægsholder er uddannelsespolitisk konsulent René Andreassen, Danske 
Fysioterapeuter. 
 
Mødested bliver Byggecentrum, Hindsgavl v. Middelfart. 
 

 
3.3  Evaluering af RB-konferencen 1.-2. september 
 - Udbytte? 
Lærerigt redskab til gavn her og generelt i vores arbejde. Redskabet var brugbart. 
Kan det bruges til at være mere strategisk i RB-arbejdet? Ambitiøst at bruge det i det 
politiske arbejde ift. dialogen med politikkerne. Kan bruges til udvalgsarbejde, 
hvordan præsenteres tingene for en gruppe, man får redskaber til at være mere 
målrettet i præsentationen, så man når ind til alle parter.  Det er vigtigt, at man ikke 
spilder ikke andres tid! 
 
 - Deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2015 
   (bl.a. budgetmæssige konsekvenser). 
HB har besluttet at næste års regionskonference afholdes ifb. med Folkemødet på 
Bornholm. Dvs. onsdag den 10.6 og torsdag den 11.6. 
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3.4  Budgetopfølgning for perioden 1.1.2014-30.06.14 (bilag) 
 - Mundtlig gennemgang v. Bej 
 
Overordnet et tilfredsstillende halvår budgetmæssigt. Der er forbrugt 40 % af 
midlerne og det forventes, at vi holder os indenfor budgettet. Stor tilfredshed i 
bestyrelsen over, at der er et stigende forbrug til medlemsrelaterede aktiviteter. 
 
3.5  DHL-stafetten den 13.8 og Esbjergstafetten den 19.8. 

  - Evaluering 
  Hvorfor gør vi det? Vælger vi at gøre det for at blive set drukner det! Er  

det for medlemmerne skyld eller vil vi brande os som Danske 
Fysioterapeuter? Informationsstrategien kan være en udfordring. 
Skal det gentages i 2015?  
Afhænger af hvad vil vi ellers vil arrangere for vores medl. i 2015. Evt. 
tage emnet op på seminaret, hvordan midlerne skal prioriteres. 

Det forslås at give medlemmerne en mulighed for social aktivitet med 
økonomisk fordel, hvor vi til gengæld får ”noget igen” (emne: løn, 
gennemføre karriere) 

 
3.6 Afholdte og kommende medlemsmøder 
      Planlægning af efterårets medlemsmøder. 

Følgende er planlagt: 30.10 fagfestival, 20.11 møde vedr. fysioterapi i 
psykiatrien. Derudover har Sydvestjysk Sygehus fået overdraget 
fagstafetten og holder et medlemsmøde i efteråret. Der har desuden 
været en henvendelse fra en fysioterapeut i Kolding Kommune med 
forespørgsel om at få overdraget fagstafetten. 
Beslutning: at der ikke arrangeres yderligere i efteråret. 

   

4. Sager til drøftelse 
 
             4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner 
 Punktet blev ikke nået. 

 
  
5. Sager til orientering  

5.1 Orientering fra formanden, herunder:  
Nyt fra hovedbestyrelsen 

- Sag vedr. PKA´s investering i Genan 
Uro i PKA omkring de mistede mill. vedr. investeringen i Genan. Ejer 
nu 97% af aktierne. Direktøren er købt ud af det i håb om at genvinde 
nogle af pengene og fordi det betragtes som en god ide. Det får 
ingen indflydelse på forsikringstagernes penge i pensionskassen. 
 
 

- Danske Fysioterapeuters fagkongres 2015 (5-7. marts) 
Emnet tages op på næste møde den 7.11 vedr. bestyrelsens evt. 
deltagelse. 
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Vedhæftet dagsordenen er Bej´s mødekalender for september måned. Desuden et lille 
notat om aktiviteter og møder. 
 

Øvrig orientering 
- Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer 

Intet 
 

6. Nyt til hjemmesiden 
- Repræsentantskabsmødet, herunder forslag støttet af RB 
- Møde den 6.11 med Danske Handicaporganisationers nye formand Thorkild Olesen 
- Afholdte og kommende arrangementer; herunder DHL og Esbjergstafetten, fagfestivalen,  
fagstafetten, 20.11 Fysioterapi i psykiatrien 
 

7. Punkter til kommende møder i 2014; den 6.-7.11 og den 1.12 
    Den 1.12 skal følgende punkter på dagsordenen: 

- Generalforsamling 2015, herunder tid, sted, foredragsholder, beretning og valg  
  (jf. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i april/ maj måned) 

 - Budget 2015 
 - Medlemsmøder i foråret 2015 
 - Regionsbestyrelsens evt. deltagelse i Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 
 - Ledighedstal og arbejdsmarkedsindsats 
 
8. Eventuelt 

Ros til Laus indlæg omkring den ringe stemmedeltagelse ved afstemningen om overenskomsten 
på praksisområdet.  

Morten har kommenteret på fysioterapeut Jette Ottesens kommentar (jf. mail!) Dialogen skal tages 
på politisk niveau. 

 

 


