Referat fra Generalforsamlingen 2010
Danske Fysioterapeuters Fagforum for
Muskuloskeletal Fysioterapi
D. 19. marts, Comwell Middelfart
Martin B. Josefsen (MBJ) bød velkommen til 27 deltagere (heraf 1 ikke-medlem) samt
bestyrelsen. Informerede om. at generalforsamlingen under punktet eventuelt afsluttes af et
oplæg om Faglige Selskaber v/ formand for Danske fysioterapeuter Johnny Kuhr og faglig chef
Karen Langvad.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Inger Skjærbæk, som blev valgt enstemmigt.
Inger Skjærbæk takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og var beslutningsdygtig.
Gæster: Johnny Kuhr og Karen Langvad fra Danske Fysioterapeuter.
2. Årsberetning
Der var mulighed for at stille spørgsmål til årsberetningen.:
 Der arbejdes fortsat på at blive tilknyttet et universitet. Det er kompliceret og
der er ingen nemme løsninger. Vi er medlemmer af den internationale
organisation IFOMPT. Langt de fleste medlemslande har en kandidatuddannelse
indenfor specialeområdet på 90 – 120 ECTS. Det er vi ikke på endnu, men det er
det vi ønsker. Vi kigger fortsat på mulighederne – på Syddansk Universitet, på
udenlandske universiteter
 Vi har en lille medlemsfremgang, men vi skal fortsat være flere. Vi sætter fokus
på hvem vi er, hvad man får ud af at være medlem og ikke mindst, hvad kan
man selv bidrage med. I november blev der afholdt en temadag med fokus på
hovedpine. Der var 175 deltagere hvoraf ¼ var ikke-medlemmer. Vi planlægger
at informere 7. semester studerende på skolerne og invitere til
informationsmøde på ambassadørklinikkerne.
 Der har været afholdt fyraftensmøder med stor interesse. Desværre var de
sidste møder om klinisk ræsonnering ikke så godt besøgt. Vi skal kigge på
organiseringen. Der er planer om, at fyraftensmøder forsættes.
 Mange fysioterapeuter har gennemgået dele af den ”gamle” kursusstruktur.
Ønsker man at fortsætte i den nye uddannelse skal man henvende sig til Inger
Skjærbæk (studievejleder og kursusadministrator) og her få planlagt sit forløb –
også i forhold til supervision.
Vibeke Laumann informerer om Nordisk Kongres d. 8.-10. sept. 2011. Vær opmærksom på
dette og sæt allerede nu x i kalenderen.
Johnny Kuhr: Dejligt at se så mange aktiviteter, Takker for samarbejdet – også omkring
uddannelsen, som er et kompliceret arbejde. MBJ kvitterer for den gode dialog omkring
uddannelsen indenfor specialeområdet.
Årsberetningen godkendes enstemmigt
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ Kasserer Lene W. johansen
Regnskabet blev fremlagt og godkendt enstemmigt.
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Budget for 2010 blev fremlagt.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent – vedtages.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Henrik Bach – ønsker ikke genvalg
Martin B. josefsen – ønsker genvalg
Inger birthe Bjørnlund – ønsker genvalg
Lene W. Johansen – ønsker genvalg
Jeppe T. Andersen opstiller til bestyrelsen.
Alle vælges uden modkandidater.
7. Valg af suppleanter
Vibeke Laumann – ønsker genvalg
Jeppe T. Andersen – ønsker ikke genvalg
Henrik Bach opstiller som suppleant.
Begge vælges uden modkandidater.
8. Valg af revisorer
Aase Troest ønsker genvalg. Vælges uden modkandidater,
Dansk Revision genvælges som ekstern revisor.
9. Eventuelt
Johnny Kuhr og Karen Langvad fremlægger Danske Fysioterapeuters tanker om dannelse
af faglige selskaber med efterfølgende diskussion.
Inger Skjærbæk lukkede generalforsamlingen, og fik tak for sit hverv som dirigent.
Referent: Lene W. Johansen
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