06-04-2011
Referat generalforsamlingen 4 april 2011
Deltagerantal: 13
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forelæggelse af formandens beretning
4. Forelæggelse af kursusudvalgets beretning
5. Uddeling af årets ærespris
6. Indkomne forslag
7. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2010
8. Fastlæggelse af kontingent.
9. Godkendelse af budget 2011
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ad 1
Valg af dirigent: Dorte Damgaard
Ad 2
Valg af referent: Susanne Zielke
Ad 3
Forelæggelse af formandens beretning :
Hanne Christensen fremlagde formandens beretning.
Ad 4
Forelæggelse af kursusudvalgets beretning
Indgik i formandens beretning. Hanne Christensen fremlagde kursusudvalgets beretning på
vegne af kursusudvalgets formand Peter Vögele.
Ad 5
Uddeling af årets ærespris
Teresa Bjorholm uddelte på selskabets vegne årets ærespris til Karen Hastrup Arentsen. Karen
Hastrup Arentsens er som den første udnævnt til specialist i neurofysioterapi i 2005, IBITA
instruktør samt klinisk praksisudvikler i Neurorehabiliteringsafdeling Lemvig og Neurocenter
Hammel i Region Midtjylland. Karen har været en pioner i at udvikle den
neurofysioterapeutiske faglighed indenfor apopleksi. Karen har været med til at præge både det
fysioterapeutiske og den tværfaglige sammensætning. af indholdet i
hjerneskaderehabiliteringsprogrammer og specielt på apopleksi område. Karen modtager prisen
for sin grundighed, faglighed, entusiasme og engagement indenfor apopleksi arbejdet, som har
været med til at udvikle og styrke de tværfaglige teams i det ganske land.
Ad 6
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Oplæg til medlemsdiskussion.:
Afdelingsmedlemskaber:
Emnet blev diskuteret. Fordele og ulemper blev drøftet. For nuværende er der ikke grundlag for
at arbejde videre med forslaget.
Medlemmerne opfordres til at være ambassadører for selskabet for at tiltrække nye medlemmer.
Medlemsfordele:

Emnet blev diskuteret. Det blev drøftet at selskabet kunne arbejde videre med at en fordel kunne
være at en afdeling kunne trække på selskabets ekspertise i at arrangere temadage og kursus.
Bestyrelsen overvejer forslaget
Begrebsafklaring:
Emnet blev diskuteret. Livlig diskussion hvor flere(s) synspunkter blev vendt. Det forsøges at
oprette et debatforum på hjemmesiden, hvor diskussionen kan fortsætte.
Ad 7
Godkendelse af det reviderede regnskab for 2010
Regnskabet er revideret og fundet i orden af selskabets revisorer. Regnskabet blev godkendt på
generalforsamlingen.
Ad 8
Fastlæggelse af kontingent.
Uændret kontingent på 350kr årligt
Ad 9
Godkendelse af budget 2011
Udgiftsposten til sekretariatet og hjemmeside forventes nedsat. For at nedsætte portoudgifterne
opfordres medlemmerne til at oplyse/opdatere deres e-mail adresse til sekretariatet
dsfa@dsfa.dk. Budgettet for 2011 kan ses på hjemmesiden.
Ad 10
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Susanne Zielke: genvalgt
Teresa Bjorholm: genvalgt
Peter Vögele: genvalgt
Øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter:
Hanne Christensen (formand)
Steen Husted
Dorte Damgaard
Teresa Bjorholm
Valg af Suppleanter:
Merete Lehmkuhl genvalgt
Nete Hornes (mangeårig redaktør) blev valgt som suppleant.
Evt.
Intet under evt.

