
Referat fra generalforsamlingen i MT-gruppen d. 5. marts 2005

Niels Honoré bød velkommen til alle – bestyrelsen og 8 deltagere. Der var ingen repræsentanter fra
andre faggrupper.

Punkt 1.
Valg af dirigent.
Merethe Fehrend blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt 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.

Kursusaktivitet
Niels Honoré oplyste, at mange har deltaget i trin 1 kurser, som forhåbentlig vil afspejle sig i flere
deltagere på de efterfølgende kurser. Det at kurserne er flyttet til skoler og klinikker har givetvis
haft en positiv indvirkning på de mange kursusdeltagere. Det er glædeligt at mange derfor får
kendskab til MT.

Eksamen
Niels Honoré oplyste, at også Annette Diget har bestået Dip.MT. Dette fremgår desværre  ikke i
årsberetningen.
Der var et spørgsmål fra en deltager om ikke også specialisterne burde nævnes i årsberetningen.
Hertil svarede bestyrelsen, at det mente man ikke, da specialisterne i Muskuloskeletal Terapi er i
DF regi og ikke i MT regi.

IFOMT
Niels Honoré fortalte, at Per Kjær repræsenterede Danmark ved generalforsamlingen i Sydafrika. Vi
vil gerne følge med i det internationale arbejde og vil også gerne styrke det nordiske samarbejde. I
forbindelse med det nordiske samarbejde, kunne Niels Honoré oplyse, at man nu genopretter
udvekslingen af blade, at vi er inviteret til det svenske årsmøde og Per Kjær, Inge Ris og Niels
Honoré deltager i den Nordiske kongres i Helsinki.

Kvalitetsudviklingsprojekt
Niels Honoré orienterede om, der nu er ansat  2 – Per Kjær og Inge Ris – til
kvalitetsudviklingsprojektet. Ansættelsen er for 2 år.

Årsmødet 2004
Vibeke Laumann fra bestyrelsen ønskede at høre generalforsamlingens umiddelbare tanker om
temadagen i går d. 4. marts.
Der var en livlig diskussion blandt deltagerne med kommentarer om et godt program, men det
faglige niveau på årsmødet er for nedadgående. Man syntes at forbavsende få læger deltog, men
generel var der enighed om, at DSMM og DFFMT skal fortsætte samarbejdet om disse årsmøder.
Der var nogle kommentarer til det lille deltagerantal på generalforsamlingen – hvordan kan man få
flere til at møde op? Der var forslag om 2-dagsmøder, hvor generalforsamlingen lå midt i forløbet,



og om at formandens beretning kunne være mere spændende og ikke som nu, hvor det er beskrevne
facts. Der blev sagt, at generalforsamlinger generelt er ”kedelige”, men ved folk, at der faktisk også
foregår mange gode og spændende diskussioner, som her i dag? Det er et forum, hvor man kan
udtrykke sin mening. Der var en tanke fra en deltager om en generalforsamlig på e-mail og en
kommentar om, at mange mennesker  ikke  er tegn på en god generalforsamling.

Hjemmesiden
Der blev givet stor ros til hjemmesiden. Der blev spurgt til statistikken af besøg. Martin Josefsen
svarede, at siden start af statistik i 2004 er tallet støt stigende. Det er nu ca. 10000 besøg pr. måned.
En del læser afhandlinger – op til 200 pr. måned.

Muskuloskeletalt Forum
Vibeke Laumann oplyste, at vi har et fælles blad på 32 sider og en fælles økonomi med lægerne.
Christian Couppé stopper som ansvarshavende redaktør. Lægerne skulle overtage redaktørposten,
men da de ikke fandt en kandidat, og vi havde et godt emne, fik vi redaktørposten igen. Martin
Josefsen er nu ansvarshavende redaktør.

Herefter blev årsberetningen enstemmigt godkendt.

Punkt 3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Aase Troest fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

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

Der var et spørgsmål om rabat til studerende. Aase Troest oplyste, at kontingentet for studerende er
på kr. 150 i hele studietiden.

Herefter blev kontingentet på kr. 600,00 vedtaget.

Punkt 5.
Indkomne forslag.
Ingen.

Punkt 6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Niels Honoré, Dorthea Petersen og Vibeke Laumann blev genvalgt.

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

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



Punkt 9.
Eventuelt.
Intet.

Merethe Fehrend kunne herefter lukke generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Niels Honoré takkede Merethe Fehrend for at være dirigent på generalforsamlingen og takkede de
øvrige for deltagelsen.

Referent
Lene W. Johansen


