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Referat fra generalforsamlingen i MT-gruppen d. 23. marts 2006 
 
Niels Honoré bød velkommen til alle – 17 deltagere incl. bestyrelsen. Der var ingen repræsentanter fra andre 
faggrupper. 
 

Punkt 1. 
Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Inger Skjærbæk, som blev enstemmigt valgt. 
Inger Skjærbæk takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  
 

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

Aase Troest kunne oplyse, at der især er medlemstilgang først på året, når kurserne annonceres. 
Det er usikkerhed om det nøjagtige antal medlemmer, idet både DF (som opkræver kontingentet) og Aase Troest 
opdaterer medlemslisterne, og de stemmer ikke fuldstændig overens. Dette arbejdes der på. 
Aase Troest pointerer, at hvis der er medlemmer, der ikke modtager medlemsbladet ”Muskuloskeletalt Forum”, skal 
man henvende sig til hende, gerne på mail (aasetroest@mail.dk). 
 
Kursusaktivitet 

Tilfredshed med gode initiativer til Trin 3. 
Der var diskussion om grunden til den faldende tendens i antallet af kursister fra Trin 1 til Trin 3. Måske har man ikke 
haft idé om, at kursusforløbet løber til Dip. Eksamen. Kursisterne har brugt mange ressourcer på forløbet op til Del 1 – 
men mange er nu klar til Del 2. Er der konkurrence fra andre udbydere? Hvordan ændrer kursusmarkedet sig – 
kursisterne? 
Niels Honoré refererede kort fra debatten på Danske Fysioterapeuters Hjemmeside om MT-kurserne og afsluttede med, 
at vi skal blive bedre til at oplyse om uddannelsesindhold. 
Inger Skjærbæk kunne oplyse, at der har været et øget antal kursister på Trin 2 det sidste år. 
 
Eksamen 

Rettelse: Ruben Berdichevski har bestået Del 1 eksamen og Merete Giørtz-Carlsen har ikke været til eksamen.  
 
Undervisningsgruppen 

Rettelse: Lene Winther Johansen har været underviser i mere end ét år og der er i undervisergruppen foreløbig kun én 
ph.d. fysioterapeut, nemlig Per Kjær. 
 
Nordisk Kongres og IFOMT 

Niels Honoré reklamerede for IFOMT Kongressen i Rotterdam i 2008. I bestyrelsen arbejdes der på en fælles rejse til 
kongressen. Danmark, Norge og Sverige kappes om at få det højeste deltagerantal med . 
 
Kvalitetsudviklingsprojekt 

Rettelse: Projektet løber over 3½ år. 
 

Hjemmesiden 

Igen i år blev der givet stor ros til Martin Josefsen og hjemmesiden. På forespørgsel kunne Martin Josefsen fortælle, at 
p.t. modtager 420 nyhedsbrevet. 
Der opfordres til, at medlemmerne fortsat kommer med ideer til hjemmesiden og gerne gør brug af debatsiden. 
Inger Skjærbæk fortalte at kursustilmeldingen fungerer godt. Niels Honoré supplerede med, at man sammen med DF 
arbejder på, at der kan betales for kurset samtidig med tilmeldingen. 
Der arbejdes nu med nyt billedemateriale til kursusmappen og det var spørgsmål om dette kunne lægges ud på 
hjemmesiden, så medlemmerne kunne downloade opdateringen. Martin Josefsen fortalte, at der arbejdes på at 
medlemmerne kan hente opdateringer i Arbejdskompendiet. Der var diskussion om hvorvidt dette skulle være frit 
tilgængeligt eller om medlemmer, samt de som har deltaget på kurserne, skal have adgangskode – ingen konklusion. 
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Muskuloskeletalt Forum 

Der blev givet stor ros. Martin Josefsen opfordrede til mere input til bladet. Han vil gerne hjælpe med at sætte processen 
i gang. 
Niels Honoré fortalte, at bladet deles ud på Fagfestivalen.  
 
Herefter blev årsberetningen enstemmigt godkendt. 
 

Punkt 3. 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Aase Troest fremlagde regnskabet. 

• Der er færre indtægter på abonnenter, da institutioner får bladet gratis. 

• Kursusindtægten er forøget, da der har været afholdt flere kurser end budgetteret med. 

• Medlemmerne kan få tilskud til gruppesupervision – opfordring til at flere benytter sig af det. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

Punkt 4. 
Fastsættelse af kontingent. 
Aase Troest anbefalede på vegne af bestyrelsen et uændret kontingent på kr. 600,00, som blev vedtaget. 
 

Punkt 5. 
Indkomne forslag. 
Ingen. 
 

Punkt 6. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Flemming Enoch, Inger Birthe Bjørnlund og Martin Josefsen var på valg -  ønskede genvalg – og blev valgt. 
Aase Troest var på valg - ønskede ikke genvalg. Birthe Stahmer stillede op – og blev valgt. 
 

Punkt 7. 
Valg af suppleanter. 
Per Kjær var på valg - ønskede genvalg – og blev valgt. Anne Louise L. Kiær var på valg - ønskede ikke genvalg. Lene 
W. Johansen stillede op – og blev valgt. 
1. suppleant blev Lene W. Johansen. 
2. suppleant blev Per Kjær. 
 
Der var kommentarer til, at der i dagsordenen bør stå, om de som er på valg ønsker genvalg. 
 

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

Punkt 9. 
Eventuelt. 
Flemming Enoch takkede Aase Troest for de mange års arbejde i bestyrelsen med en lille gave. 
 
Inger Skjærbæk kunne herefter lukke generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
 
Niels Honoré takkede Inger Skjærbæk for at være dirigent på generalforsamlingen og takkede bestyrelsen og de øvrige 
fremmødte med ønsket om en god Fagfestival.. 
 

Referent 
Lene W. Johansen 


