
Her kan du finde referat fra Fagligt årsmøde 2016. Fordi der ikke var indkaldt rettidigt på 

grund af en fejl i Fysioterapeuten kan det i år ikke kaldes generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes i stedet den 20. januar 2017. 

Referat ”Generalforsamling” i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri. 

Formand Annette Storm forklarer at dagens møde ikke kan regnes for Generalforsamling, da den pga. en fejl hos 

Danske Fysioterapeuter ikke er kommet med i seneste udgave af Fysioterapeuten og dermed ikke er varslet i tide jf. 

vedtægterne. Mødet forløber som planlagt, men er ikke beslutningsdygtig. Vi kan forespørge hvem der har lyst til at stille 

op til bestyrelsen, men valget kan ikke gennemføres før generalforsamlingen. 

Den ordinære Generalforsamling kan derfor tidligst varsles i det nye blad som udkommer den 20. december. Den kan 

derfor tidligst foregå den 20. januar 2017. Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil Generalforsamlingen i januar. Her 

kan de tilkendegivelser der kommer i dag effektueres in absentia. 

1. Valg af referent: Kim Baadsgaard 

2. Valg af ordstyrer: Kamilla Nørgaard 

3. Bestyrelsens beretning 

Vi har nu været et fagligt selskab i to år. Der er mange spændende opgaver at tage fat på i Dansk Selskab for 

Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri. 

En stor opgave der udvikler sig hurtigt er forskellige arbejdsgrupper. Der har i det indeværende år manglet én i 

bestyrelsen, så der har været færre at fordele opgaverne på. Derfor er vores medlemsblad ikke blevet udgivet. 

I starten af året kom vi med i planlægningen af konference om sundhedsfremme og forebyggelse (Maria). Konferencen 

blev afholdt i Odense i oktober måned. 

Der har løbende været udvikling i forhold til samarbejdet med Dansk Selskab for Fysioterapi. 

Jeg (Annette) har været supp. og aktivt bestyrelsesmedlem indtil juni i år, i Dansk Selskab for Fysioterapi, hvor der var 

mange arbejdsopgaver i forhold til udviklingen af de forskellige selskaber. Nogle af arbejdsopgaverne var at påbegynde 

udviklingen af beskrivelsen af de forskellige specialer og at finde frem til hvilke krav der skulle være for at bliver godkendt 

som specialist. 

Det blev vedtaget at specialebærende udgår i titlen og at alle Selskaberne nu er Faglige Selskaber og Faglige Fagfora. 

Der har desuden været to dialogmøder med DSF i forhold til udviklingen af beskrivelserne af specialerne i forhold til 

specialistordningen. Beskrivelsen af specialet pågår stadig, hvor Birte og jeg fra bestyrelsen arbejder på den og efter 

planen skal alle beskrivelserne være færdigt til 1. januar. 

Som selskab benytter vi os af sekretariatet i DSF, og det er bl.a. Mette, som er her i dag (Afbud pga. sygdom). Der har 

hele året været en løbende dialog med Danske Fysioterapeuter i forhold til ældre og demente. 

Vi har deltaget i en arbejdsgruppe hos Danske Fysioterapeuter omkring den ældre medicinske patient (Birgitte). 

Desuden har vi deltaget i en arbejdsgruppe, der startede i foråret i forhold til planlægning af en Minifestival i Fredericia, 

som hed ”Hvornår er nok, nok” 



Kristian deltog i arbejdsgruppen og var med til det første møde hvor der blev udvekslet idéer. Kristian og selskabet var 

ligeledes med til at arrangere en af oplægsholderne – Lisbeth Minet.  

Vi har fået faglig udvikling ved at deltage i ”Demensdage” i København i maj (Birgitte og Kim). 

I november har vi deltaget i Dansk Gerontologisk konference om aldring og samfund. Emnet var ”Aldring og 

tværfaglighed”. Hvor der var et bredt sammensat program med forelæsninger, symposier. Der var uddeling af Kirsten 

Avlund Prisen, som blev overrakt til fysioterapeut ”Mette Merete Pedersen” fra forskningsenheden på Hvidovre hospital. 

Den er givet for Mettes forskning omkring ældre indlagte geriatriske patienter. Det var lærerigt og vi fik alle noget med 

hjem at tænke over. 

Der var sjove indlæg bl.a. om at vi kan hvad vi vil, når vi arbejder sammen tværfagligt, hvor Betaniahjemmet på 

Frederiksberg, hvor fysioterapeut David fortalte om alle deres arrangementer og udgivelser af bøger, film og mange 

andre aktiviteter. 

Alle Power points kan ses på Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside og der kommer et link på DSFGG´s 

hjemmeside og der kommer et referat fra konferencen. Vi har haft mange opgaver og derfor har der ikke været så mange 

temadage/kursusvirksomhed. Vi havde en temaeftermiddag i Viborg i juni mdr. der handlede om TRX til ældre (Kamilla). 

Her i efteråret var der et fyraftensmøde i Århus med Jane Andreassen, forskningsansvarlig udviklingsterapeut, der 

omhandlede den skrøbelige ældre medicinske borger/patient. Det var godt besøgt med 55 deltagere. 

Der har været valg til repræsentantskabet i år og vi fik valgt Kristian ind og jeg (Annette) blev valgt som supp. Kristian 

deltog i repræsentantskabsmødet 4.-5. november i Middelfart. Der blev drøftet mange ting. Det store emne var i år 

oprettelsen af en arbejdsgiver organisation. Der opfordres til at søge oplysninger på Danske Fysioterapeuters 

hjemmeside.  

Der har løbende været afgivet høringssvar på flere Nationale Kliniske Retningslinier. Det har bl.a. været: 

-  Demenshandleplan 

-  Sundhedsindsats til patienter med type 2 diabetes, 

-  Forebyggelse og behandling af delirium, kommunale forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme 

- Ernæring og træningsindsats til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor. 

Igen i år har vi valgt at det Faglige Årsmøde er gratis, både som PR, vi har lige nu ca. 370 medlemmer, og fordi der ikke 

har været så mange temadage, som ellers er en del af vores målsætning. Dejligt at se så mange. Det vil være dejligt, 

hvis I vil evaluere dagen på skemaerne på bordene. Årsmødet er arrangeret af Birgitte. 

Det var den første beretning fra min side og i fremtiden sker der mange nye tiltag i forhold til samarbejde og organisering, 

så der bliver fremadrettet mange nye spændende opgaver. 

Jeg håber der en nogle blandt jer, der har lyst til at tilkendegive om I har lyst til at stille op til bestyrelsen. 

Det var ordene… 

      4. Fremlæggelse af revideret regnskab 



Kristian Hansen fremlægger regnskab og der er ikke kommentarer til dette. Kristian fortæller desuden at det endnu ikke 

er endelig afklaret hvordan det fremtidige tilskud fra Danske Fysioterapeuter bliver. Det har hele tiden ligget i kortene at 

tilskuddet skal udfases over en årrække. 

Kim gennemgår kort budgettet for 2016. Det forklares at det vil se lidt anderledes ud end sidste år, da der i år ikke har 

været afholdt uddannelse/udredningskursus og heller ikke har været udgifter til udgivelse af blad. Der lægges vægt på at 

selskabet ikke har interesse i at generere overskud men derimod at give medlemmerne mest muligt for pengene. 

Der kommer tilbagemeldinger fra de fremmødte om at betale sig fra arbejdsopgaver som andre kan løse. Og at 

bestyrelsesmødelemmerne er blevet aflønnet, ved udførelse af opgaver Det drøftes at bogholderfunktionen eventuelt 

kan varetages af en ekstern bogholder. 

      5. Fastsættelse af næste års kontingent: 

Næste års kontingent er uændret, 200kr om året. 

      6. Valg af revisor 

Maria D. Hansen fra Vejle Kommune melder sig som revisor for regnskabsåret 2016. 

      7. Valg til bestyrelsen 

På valg er Annette Storm, Birgitte Vejlang og Kristian Hansen. Her ud over er der en vakant plads i bestyrelsen. 

Alle genopstiller. Desuden vil Hanne Andersen fra Norddjurs Kommune gerne stille op til den vakante plads. Der er ikke 

andre interesserede og der er derfor umiddelbart ikke indikation for at afholde kampvalg til generalforsamlingen i januar. 

      8. På valg til suppleant: Anja Elgaard og My Marie Vigeholm 

Anja Elgaard og Eva Due Rabenschlag opstiller. 

My Marie Vigeholm ønsker ikke at genopstille. 

Der var ikke yderligere kommentarer. 

Bestyrelsen opfordrer til at komme med forslag til temadage og kurser, som der kan arbejdes med i de kommende år. 


