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Referat fra MF-Generalforsamling d. 4. april 2008 
 

Grand Park Hotel, Korsør 
 

Referent: Lene W. Johansen 
 
Martin B. Josefsen (MBJ) bød velkommen til 25 deltagere samt bestyrelsen 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Inger Skjærbæk, som vælges enstemmigt. 
Inger Skjærbæk takkede for valget og erklærede at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. Inger Skjærbæk meddelte, at ændringer i love og vedtægter krævede et 
flertal på 2/3 af de fremmødte. 
Til spørgsmålet om der var andre repræsentanter til stede: ingen. 
Punkter til evt.: MBJ ønskede at give en orientering om kvalitetsudviklingsprojektet og 
formidling heraf. 
 
2. Årsberetning  
Der var mulighed for spørgsmål og kommentarer til den udsendte Årsrapport. 
 
Medlemsudvikling: Niels Honoré oplyste at medlemsnedgangen især skyldtes en 
tidligere utilstrækkelig registrering. Denne er nu er blevet optimal i DF. Bestyrelse og 
kursusadministrator er meget glade for dette. 
 
Kursus: Spørgsmål om hvor mange, der er i fuldt forløb. Inger Skjærbæk svarede 29 
kursister. 
 
IFOMT: Inge Ris orienterede om IFOMT - Kongressen i Rotterdam. De, som på 
Årsmødet meldte sig til kongressen, kunne få en billigere tarif. Deadline mandag d. 
7/4 kl. 20.00. Der er kr. 1000 i tilskud fra MT- gruppen. Spørgsmål om fælles 
transport: Vi har valgt ikke at lave fælles transport, da deltagerne ankommer på 
forskellige dage. Hotel: De fleste indlogerer sig på NH Atlanta Rotterdam Hotel. 
 
Kvalitetsudvikling: Inge Ris orienterede. Det har været svært og tidskrævende at 
skaffe penge. Styregruppen har været glade for et godt samarbejde med bl. a. 
McKenziegruppen. Der vil komme løbende orientering fra de resterende 
projektgrupper. Der arbejdes på Fyraftensmøder til formidling af resultaterne. 
 
Hjemmesiden: Atter i år ros til hjemmesiden. Niels Honoré opfordrede de fremmødte 
til komme forbi vores stand og oplyse deres mailadresse. 
 
Fagbladet Muskuloskeletalt Forum  Muskuloskeletal Fysioterapi.: Kommentar fra 
salen: Dejligt at vi nu står alene med vores eget blad. MBJ opfordrede til, at man 
indsender stof til bladet. 
Sidste nummer af Muskuloskeletalt Forum og det nye blad Muskuloskeletal Fysioterapi 
kunne fås på standen. 
 
Årsberetningen kom herefter til afstemning og blev enstemmigt godkendt 
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2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Aase Troest 
Årsregnskabet blev fremlagt for Foreningen og for Fonden. 
 
Forventet overskud på kurserne blev ikke så stort som budgetteret. Grunden hertil 
var, at kurser med flere undervisere pr. kursist - f.eks. supervisionskurser – er dyre. 
Peter O´Sullivan kurset og Hovedpinekurset gav underskud. Det ses ofte, at nye 
kurser giver underskud første gang de udbydes. 
Spørgsmål om Ref.Works – referencestyringsprogram. Dette program er tilgængeligt 
for underviserne. Det er på tale, at det også skal være tilgængeligt for 
caserapportdeltagere. Inge Ris opfordrede de, som er i gang med projekter til at søge 
om at få mulighed for at bruge Ref.Works. 
 
Regnskabet godkendes. 
 
Budget fremlægges og godkendes 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent. Vedtages enstemmigt. 
 
5. Indkomne forslag 
Forslag til ny § 1: Faggruppens navn er: Danske Fysioterapeuters Fagforum for 
Muskuloskeletal Fysioterapi  (DFFMF – super forkortet FMF) 
(engelsk: Danish Musculoskeletal Physiotherapy Association (DMPA)) 
Vedtages enstemmigt 
 
Ny §: Fagforum tegnes af formanden. Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden. 
Sædvanlig økonomisk forvaltning af Fagforums midler kan dog uden yderligere 
fuldmagt varetages af Fagforums valgte kasserer. 
Vedtages enstemmigt. 
 
Ny §: Fagforums hjemsted er København 
Vedtages enstemmigt 
 
§ Ny – suppplerende under § 9: Internationale relationer: FMF er fuldgyldigt medlem 
af IFOMT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists – 
www.ifomt.org). IFOMT repræsenterer specialet muskuloskeletal fysioterapi som 
subgruppe under WCPT (World Confederation for Physical Therapy). IFOMT udarbejder 
bl.a. internationale standarder for uddannelseskrav, hvilket overholdes af lande med 
fuldt medlemskab. FMF følger konstant udviklingen i IFOMT som en del af 
kvalitetssikringen og –udviklingen.  
Vedtaget enstemmigt.. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg: 
Flemming Enoch – ønsker ikke genvalg 
Martin B. Josefsen – ønsker genvalg 
Inger Birthe Bjørnlund – ønsker genvalg 
Lene W. Johansen – ønsker genvalg 
 

http://www.ifomt.org/
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Bestyrelsen foreslår Henrik Bach, som indvilger i at opstille. 
 
Martin B. Josefsen, Inger Birthe Bjørnlund, Lene W. Johansen og Henrik Bach vælges 
uden modkandidater 
 
7. Valg af suppleanter 
På valg: 
Dorthea Petersen – ønsker ikke genvalg 
Vibeke Laumann – ønsker genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår Henrik Christoffersen, som indvilger i at opstille. 
 
Vibeke Laumann og Henrik Christoffersen vælges uden modkandidater. 
 
 
8. Valg af revisorer 
På valg: 
Berit Jenkins – ønsker ikke genvalg 
Bodil Pedersen – ønsker ikke genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår DanskRevision, Sønderborg som ekstern revisor og Aase Troest 
som intern revisor. 
 
Dansk Revision, Sønderborg og Aase Troest vælges uden modkandidater. 
 
 
9. Evt. 
Orientering fra MBJ: Vi arbejder på at blive et Selskab. Vi arbejder med forskning, 
kvalitetsudvikling, uddannelse og formidling. Resultaterne af 
kvalitetsudviklingsprojekterne formidles bl.a. via ”Roadshows” / Workshops. 
Opfordring til medlemmerne om at melde sig som ambassadører / netværksansvarlige 
til at sætte aktiviteter i gang, f.eks. fyraftensmøder. Der skal stilles lokaler til 
rådighed – opgaver som tilmelding m.v. sørger MT- Fagforum for. 
 
Inger Skjærbæk afsluttede hermed generalforsamlingen 2008. 
 
MBJ overlod ordet til Inger Birthe Bjørnlund: Aase Troest og Dorthea Petersen 
takkedes for det store arbejde de har gjort i mange år som bestyrelsesmedlemmerog 
som h.h.v. kasserer og sekretær. 
Niels Honoré takkede Flemming Enoch for hans store arbejde og engagement i 
bestyrelsen. 
 
Martin B. Josefsen takkede alle for god ro og orden. 
 
 
 


