
Referat fra generalforsamling i MT-gruppen d. 20. marts 2004

Niels Honoré bød velkommen til de 27 deltagere, heraf repræsenterede Merethe Fehrend
McKenzie-gruppen.
Fra bestyrelsen var der afbud fra Inger Birthe Bjørnlund.

Punkt 1.
Valg af dirigent.
Inger Skjærbæk blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.

Punkt 2.
Årsberetning.
Da årsberetningen tidligere var udsendt til alle medlemmer, valgte Niels Honoré ikke at gennemgå
denne, men foreslog, at medlemmerne kunne stille spørgsmål og komme med kommentarer til hvert
enkelt punkt i beretningen.

Repræsentation.
Inger Saerens mente, at det er vigtigt, at MT-gruppen er repræsenteret til kongresser og møder i
udlandet.
Der har ikke været repræsentation til nogle af de nordiske møder i år 2003. Det har tidligere været
kutyme, at der udsendes invitationer til alle de nordiske landes årsmøder. Dette er gået i
”glemmebogen”, hvilket bestyrelsen vil forsøge at ændre på.

Kursusaktiviteter.
Inger Skjærbæk orienterede om, at der er et stigende antal kursister på gruppens kurser. Der vil
således bl.a. blive arrangeret et ekstra Trin 1 kursus i foråret.
Niels Honoré oplyste, at han skal til møde med faggruppen for akupunktur og Danske
Fysioterapeuter med henblik på en afklaring om fremtidige kurser i akupunktur. Det vides endnu
ikke, om det er MT-gruppen eller akupunkturfaggruppen, som skal udbyde de kurser, som Dansk
Selskab for Medicinsk Akupunktur udbyder i samarbejde med MT-gruppen.

Eksamen.
Der bliver nu udarbejdet lister over alle, som har bestået vores eksamen. Listerne vil blive lagt på
hjemmesiden www.muskuloskeletal.dk.
Niels Honoré opfordrede alle til at se efter, at de er korrekt angivet.

Diplomuddannelser.
Inge Ris ønskede at vide, om der er planer om, at MT-gruppen indgår i CVU-ernes ( Centre for
Videregående Uddannelser ) kursusrække.
Flemming Enoch svarede, at dette ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt, men at bestyrelsen
naturligvis følger med i udviklingen.

Hjemmeside.
Anne Louise Lindecrona Kiær ønskede at vide, hvor mange besøg vi har haft på vores hjemmeside.



Martin Josefsen svarede, at vi ikke kender tallene. Der er nu lavet et nyhedsbrev, som Martin
opfordrede alle interesserede til at tilmelde sig. Her vil de tilmeldte ca. hver 14. dag få information
om de seneste nyheder.

Muskuloskeletalt Forum.
Vibeke Laumann orienterede om, at lægerne har besluttet at lægge hele bladet på deres hjemmeside
og ønskede en holdning til dette fra MT-gruppens medlemmer.
Der var enighed om, at vi skal bevare et godt blad 4 gange om året, men at det sandsynligvis ikke
vil mindske interessen for medlemskab, at det nu er muligt at læse bladet på en hjemmeside.

Herefter blev årsberetningen enstemmigt godkendt.

Punkt 3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Aase Troest fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4.
Fastsættelse af kontingent.

Aase Troest fremlagde et budget, hvor udgifterne balancerede med indtægterne og anbefalede
derfor et uændret kontingent på kr. 600.

Inge Ris anførte, at der var glemt en budgetteret udgift til eksamen, hvilket Aase indrømmede var
en fejl. Der må således forventes et underskud på ca. 30.000 kr., hvilket kan tages fra formuen, uden
kontingentet behøver at ændres.
Kontingentet blev herefter vedtaget til fortsat at være på kr. 600.

Punkt 5.
Indkomne forslag.
Ingen

Punkt 6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Inger Birthe Bjørnlund, Aase Troest, Martin Josefsen og Flemming Enoch blev genvalgt

Punkt 7.
Valg af suppleanter.
Anne Louise Lindecrona Kiær og Per Kjær blev valgt

Punkt 8.
Valg af revisorer.
Berit Jenkins og Bodil Pedersen blev genvalgt

Punkt 9.
Eventuelt.
Birte Carstensen ønskede at vide, hvor mange der er i gang med forskning.



Niels Honoré svarede, at dette kunne man ikke svare på, men at 7 af Danske Fysioterapeuters nye
specialister er medlem af undervisningsgruppen, og at bestyrelsen forsøger at inddrage disse aktivt i
den faglige udvikling. Hjemmesiden vil i øvrigt være et godt medie til denne udvikling.

Merethe Fehrend ønskede at takke MT-gruppen for et godt samarbejde. Det samarbejde, som finder
sted med Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, McKenzie-gruppen og MT-gruppen er unikt,
og alle ytrede ønske om, at dette frugtbare samarbejde må fortsætte.

Birgitte Simonsen ønskede at vide, hvor MT-gruppens kurser fremover placeres.
Niels Honoré oplyste, at kurserne primært afholdes på fysioterapeutskolerne og klinikker for at
holde udgifterne nede. Kursusprisens størrelse skyldes i øvrigt, at MT-gruppen ikke optager mere
end 8-10 kursister pr. underviser. Dette fordyrer naturligvis prisen set i forhold til andre kurser, hvor
der måske kan være 10-20 deltagere pr. underviser. Der var enighed om, at vi skal være meget
bedre til at melde ud, hvad kursisterne ”får” for kurserne.

Et medlem ytrede ønske om, at MT-gruppen uddelte priser. En pris er god PR for den vindende
fysioterapeut, men er samtidig god PR for MT-gruppen. Bestyrelsen takkede for forslaget.

Herefter kunne Inger Skjærbæk lukke generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

Referent
Vibeke Laumann


