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Dagsorden og Referat  
Generalforsamling d. 2.oktober 2020 

 

Tilstede: Deltagere på Fagligt Årsmøde 2020 

Dagsorden  

• Valg af dirigent 

• Valg af referent 

• Bestyrelsens beretning 

• Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

• Fastsættelse af kontingent 

• Indkomne forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

• Valg af revisor 

• Eventuelt 

1. Valg af dirigent 

 
Jane Andreasen blev valgt som dirigent 
 

2. Valg af referent  

 
Line Krogh Elmer blev valgt referent 
 

3. Bestyrelsens beretning 

 
Formand Line Krogh Elmer fremlagde bestyrelsens beretning. Beretning er vedhæftet. 
 
Niklas Grundt Hansen og Jane Andreasen fortalte, at de i foråret 2020 i samarbejde med Bibi Dige 
Heiberg fra Dansk Selskab for Fysioterapi har igangsat arbejde vedr. måleredskaber. Bl.a. gennem-
gået relevante måleredskaber for geriatri, så det bliver mere overskueligt. 
 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen ved håndsoprækning. 
 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

 
Kasséren Annette Rohde Nørgaard kunne pga. COVID-19 restriktioner desværre ikke være til stede. 
Regnskab 2019 blev i stedet præsenteret af bestyrelsesmedlem Kristian Hansen.  Se vedhæftede 
årsrapport. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen ved håndsoprækning. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 

 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 
Dette blev vedtaget ved håndsoprækning. 
 

6. Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen: 
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 Det skal tilføjes vedtægterne at Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt i tilfælde af force maje-
ure. 
 
Generalforsamlingen godkendte ved håndsoprækning forslaget, og gav opbakning til, at bestyrelsen 
i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi kan formulere vedtægtsændringen bedst muligt og i 
alignment med de øvrige faglige selskaber, så det tydeligt fremgår, at det kun er undtagelsesvis at 
generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, samt at evt. afstemninger ved en virtuel generalforsam-
ling skal kunne foregå anonymt. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Mia Møller Henriksen og Niklas Grundt Hansen blev valgt som stemmetællere. 
 
4 bestyrelsesmedlemmer er på valg ved hver generalforsamling. Følgende var på valg: Anja Elgaard 
(genopstiller), Hanne Andersen (genopstiller), Kristian Hansen (genopstiller), Mia Møller Henriksen 
(genopstiller). Derudover ønskede Maria Sørensen at træde ud af bestyrelsen udenfor hendes valg-
periode. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Anja Elgaard, Aarhus Kommune (genvalgt)  
Hanne Andersen, Norddjurs Kommune (genvalgt) 
Kristian Hansen, Vejle Kommune (genvalgt)  
Mia Møller Henriksen, Favrskov Kommune (genvalgt).  
Der var ingen deltagere på generalforsamlingen, der ønskede at stille op til den vakante plads. 
Bestyrelsen er derfor reduceret fra 8 til 7 ved denne generalforsamling. 
 
Valg af suppleanter: 
Jane Andreasen, Region Nordjylland (genvalgt) 
Pernille Skyum Christensen, Odense Kommune (genvalgt) 
 
Bestyrelsen består nu af: 
Line Krogh Elmer 
Mia Møller Henriksen  
Niklas Grundt Hansen  
Annette Rohde Nørgaard 
Anja Elgaard 
Kristian Hansen 
Hanne Andersen 
 
Suppleanter: 
Jane Andreasen 
Pernille Skyum Christensen 
 
Formand er Line Krogh Elmer. Annete Rohde Nørgaard er kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig 
yderligere på førstkommende bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2020.  
 

8. Valg af revisor 

Kamilla Nørgaard Blev genvalgt som intern revisor. 
 

9. Evt. 

Medlemmerne sagde tak for det store arbejde, som bestyrelsen ligger. 
 


