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1. Valg af dirigent 

2. Mundtlig beretning fra regionsformand Tine Nielsen 

3. Spørgsmål til den mundtlige samt skriftlige beretning 

4. indkomne forslag 

5. Regnskab og budget 

6. Valg til bestyrelsen herunder Valg af stemmeudvalg   

 
Ad 1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen stillede forslag om Børge Bo Hansen. Blev valgt uden modkandidater.  

 
Ad 2) Regionsformandens mundtlig beretning 
Regionsformand Tine Nielsen benyttede den mundtlige beretning til at tale om den 
økonomiske krises påvirkning af de fysioterapeutiske arbejdsforhold i Hovedstaden. Tine 
Nielsen berettede også om hvordan fysioterapeuter har gjort opmærksom på 
konsekvenser af besparelsestiltag både via medier og direkte til lokalpolitiker, og sagde 
samtidig at man som offentlig ansat har ret (måske endda pligt) til at ytre sig og at det 
ikke er illoyalt.  
Tine Nielsen lagde desuden vægt på Danske Fysioterapeuters fremtidig udfordringer og 
fokuserede på det fysioterapeutiske arbejdsmarked og fysioterapeuters rolle i det 
fremtidige sundhedsvæsen. Hun stillede spørgsmålet: skal vi have en stærkere profil 
inden for forebyggelse og sundhedsfremme og hvis, hvordan opnår vi det?  
Den mundtlige beretning kan læses i sin helhed på hjemmesiden  
 
Ad 3) Spørgsmål og kommentarer til den mundtlige samt skriftlige beretning  
Der blev blandt andet kommenteret på følgende: 
• Der blev kommenteret på spørgsmålet om ytringsfrihed og loyalitet når 

fysioterapeuter gør opmærksomme på, at det er svært at opfylde ønsket om kvalitet i 
træning/behandlingen. Hvilken rolle har foreningen spillet i den aktuelle sag? Hvornår 
er det klogt/uklogt at sige noget? 
Tine kommentar hertil var, at foreningen bakker fuldt op om fysioterapeuter der 
bruger deres ret til at udtale sig. 

• Supersygehuse, fadæse: Vi skal være opmærksomme på hvad der afsættes af 
kvadratmeter til fysioterapi og mulighed for fysisk aktivt hospital. Vigtigt at vi præger 
debatten om de aktive fysiske sygehuse. Vi er den faggruppe der skal råbe højest. 
Hvad sker der i forhold til nybygning? Vi skal fremvise dokumentation. 
Carsten har desuden deltaget i et interview vedr. det ny Hillerød Hospital. Det ligner 
en proces, hvor lokale fysioterapeuter godt kan blive involveret.   
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• Der blev udtrykte stor forundring og ærgrelse over rapporten: ”det helende hospital,” 
da de fuldstændig undlader at inddrage aspektet om det fysisk aktive hospital. 

• Modelplejehjem i Kbh.: Spørgsmål i debatten – hvordan skal vi bygge fysisk aktive 
plejehjem?  

• Cykling og stisystemer: Fortsættelsen af historien om cykelruter kunne være 
stisystemer til skolerne.   

• Esbønderup: Der blev stillet spørgsmål til Esbønderup og hvordan det står til. 
Carsten kunne fortælle, at den politiske beslutning blev ændret grundet godt 
samarbejde.  

• Samarbejde: Forebyggelse og sundhedsfremme, ville være et område hvor 
Sundhedskartellet kunne samarbejde. Vi ville stå stærkere.  

• Tine rundede beretningsdiskussionen af med en opfordring om, at fremhæve de gode 
historier når region, kommune eller klinik gør noget godt. Det skal vi videreformidle, 
så det kan sprede sig som ringe i vandet. Fredericia-projektet er et eksempel på en af 
de gode historier. 

 
Ad 4)Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Ad 5) Regnskab og budget 
Tine Nielsen orienterede om regnskabet og budgettet og om den ændring som følge af 
beslutning på repræsentantskabet, at generalforsamlingen frem over ikke skal godkende 
regnskabet, men at det bliver fremlagt til orientering og kommentering. 
Der har været sparerunde i foreningen. Det gælder ligeledes regionen. Derfor findes der i 
år et overskud på 150.000 kr. Iflg. reglerne kan 20 % af et evt. overskud anvendes 
indenfor det næste år.  
Tine stillede forslag om, ikke at anvende denne praksis i år, men i stedet lade hele 
overskuddet gå tilbage til den ”store kasse” i foreningen. Til det forslag kom inden 
indvendinger.  
 
Ad 6) Valg til bestyrelsen 
Lene Banke indledte med at fortælle om regionsbestyrelsesarbejde og arbejdsform. 
Dirigenten oplyste om at der er 11 pladser der skal besættes. Dernæst blev spurgt til, 
hvem der ønsker at stille op. 
Fra Regionsbestyrelsen genopstillede: Bettina Jensen, Kirsten Carstensen, Anne Marie 
Jensen, Carsten B. Jensen, Per Norman Jørgensen, Marianne Breyen, Mie Rinaldo, Solvejg 
Pedersen, Jes Mogensen, Mette Amstrup 
 
Fra forsamlingen meldte tre deres kandidatur: Børge Bo Hansen, Tilde Randsborg, 
Marianne Holm. 
 
Der blev nedsat et stemmeudvalg betående af: Lene Banke og Marianne Stannum. 
 
Valgt blev: Bettina Jensen, Kirsten Carstensen, Anne Marie Jensen, Carsten B. Jensen, 
Per Norman Jørgensen, Mie Rinaldo, Solvejg Pedersen, Jes Mogensen, Mette Amstrup, 
Børge Bo Hansen, Tilde Randsborg. 
 
Valg til suppleant: Forsamlingen bemyndigede formanden til at rækkefølgen på 
suppleanter kunne foregå i mindelighed, da ingen af de to opstillede var tilstede. 
Efterfølgende er rækkefølgen på suppleanterne blevet: 1. suppleant Marianne Holm og 2. 
suppleant Thomas Knudsen  

 
Referat af generalforsamlingen 3. Februar 2011, Region Hovedstaden 
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Referat af generalforsamlingen 3. Februar 2011, Region Hovedstaden 

 

 
Børge Bo takkede af og Tine Nielsen afsluttede generalforsamlingen 2011 med at takke 
Marianne Breyen og Lene Banke for godt samarbejde. 

 
 

 

 


