
  
 

1 

 

 

Dato: 
28. juni 2016 
 
E-mail: 
moe@dsfys.dk  
 

Generalforsamling i Dansk Selskab for Fysioterapi  
 
 

Tid: Onsdag den 1. juni 2016 kl. 13.00 
Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 
 
 

Referat 
 

1. Valg af dirigent 
Ann Sofie Orth, Politisk chef, Danske Fysioterapeuter, var indstillet af bestyrelsen og blev 
valgt som dirigent. 

 

2. Valg af stemmetællere og referent 
Hans Stryger, afgående DSF bestyrelsesmedlem og Janus P. Christensen, DSF sekretariat 
var indstillet af bestyrelsen og blev valgt til stemmetællere. Mette W. Østergaard, DSF 
sekretariat var indstillet af bestyrelsen og blev valgt til referent. 

 

3. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i den 
forløbne periode siden sidste ordinære generalforsamling 

Formanden opridsede hovedpointerne i den skriftlige beretning, herunder opgaven vedr. 
specialer i fysioterapi. Formanden forklarede, at der ikke er tvivl om, at specialiserede fy-
sioterapeuter og specialister i fysioterapi vil gavne faget og patienterne. Dertil er der dog 
den udfordring, at specialistordningen ikke er særlig udbredt, og der opleves ikke efter-
spørgsel på specialister i fysioterapi. Den udfordring tager DSF op og håber på at imøde-
komme den med den reviderede specialistordning, der også var temaet for formiddagens 
årsmøde.  
De faglige selskaber har bidraget enormt til udarbejdelsen af de nationale kliniske ret-
ningslinjer, som har kørt i Sundhedsstyrelsen. DSF formanden har deltaget i et møde i 
Sundhedsstyrelsen vedr. nationale kliniske retningslinjer, hvor midlerne er ved at rende 
ud. DSF følger udviklingen nøje og opfordrer Sundhedsstyrelsen til at være tovholder på 
nationale kliniske retningslinjer også i fremtiden. Der afventes politisk aftale på området.   
På dialogmøderne har der været god debat bl.a. om forventningerne til DSF, som paraply 
for de faglige selskaber. Der har været meget fokus på specialerne, og projekterne er nu 
kørt i stilling og skulle gerne frigive noget tid til også at bruge ressourcerne på andre te-
maer. Det er blevet klart, at DSF skal styrke sin kommunikation, og det vil DSF have fokus 
på i fremtiden.  
DSF arbejder også videre på at styrke samarbejdet med forskningsmiljøerne, som blev 
kick startet på Danske Fysioterapeuters Fagkongres i marts 2015. Her blev bl.a. afdækket 
at forskerne har brug for specialiseret viden om praksis, og selskaberne har brug for viden 
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om bl.a. metoder og muligheder for forskning. Der skal være gevinst for begge sider af 
bordet, og mulighed for at inspirere og lave større pejlemærker på sigt.  
Formanden forklarede, at DSF siden etableringen i 2013 som organisation har skulle defi-
nere sig selv og sine opgaver. Det er en proces, som fortsætter. Der er bl.a. blevet reflek-
teret over for eksempel hvem, der skal svare på hvilke henvendelser.  
Samarbejdet med Danske Fysioterapeuter er styrket organisatorisk ved, at styregruppen 
er nedlagt og erstattet med et samarbejdsforum. Konnekst til Danske Fysioterapeuter er 
også blevet løftet, således at de to bestyrelser mødes en gang om året. Dette er en udvik-
ling, som formanden er meget tilfreds med.  
Formanden forklarede, at DSF somme tider er i dialog med Danske Fysioterapeuter, ved 
eksempelvis udpegninger af politisk karakter. Som formiddagens indlæg beskrev, er den 
stringente skelnen mellem fag og politik ikke altid er den mest hensigtsmæssige. Dette har 
udfordret DSFs grundtanke om selvstændighed og uafhængighed ved bl.a. at ville udpege 
autonomt af Danske Fysioterapeuter. Baggrunden er, at Sundhedsstyrelsen oprindelig fra-
bad sig repræsentation via fagforeningen og er en af motivationerne for etableringen af 
selskaberne. Erfaringerne har vist, at udpegninger en gang imellem har haft karakter af 
politiske undertoner. Der var en drøftelse i salen om konsekvenserne af denne udvikling 
og muligheden for fortsat at udpege i selskaberne ved at finde de efterspurgte kompeten-
cer i selskaberne, som Danske Fysioterapeuter anbefaler.  
 
Afslutteligt var der en debat på baggrund af opfordring til DSF fra Danske Fysioterapeuters 
Hovedbestyrelse, som var repræsenteret som observatør, til at udvikle en specialistord-
ning, som giver nogle klare virkelighedsnære karrieremuligheder for den enkelte fysiotera-
peut og er tilpasset alle sektorer.  
 
Bestyrelsen blev takket for sit store arbejde.  
 

4. Forelæggelse af årsrapporter til godkendelse 
Der foreligger to årsrapporter til godkendelse grundet, at generalforsamling kun afholdes 
hvert andet år. Der var enkelte opklarende spørgsmål fra salen. Bl.a. at bestyrelsen er 
begyndt at få kompensation for mødedeltagelse samt, at der har været øgede udgifter til 
specialerne. Dertil har DSF i 2014 haft udgifter til udvikling af grafisk design (logo) samt 
PR produktioner ifb. med Fagkongres, som kan ses under kommunikationsposten.  
Begge årsrapporter blev godkendt af generalforsamlingen.  
 
DSF budget for 2016 blev fremvist. Der var et par kommentarer om, at en budgetteret 
egenkapital på kun 12.000 kr. er meget lidt. Da udgifter hurtigt kan svinge, er budgettet 
meget sårbart, og der er risiko for at gå i minus. Formanden forsikrede, at budgettet lø-
bende bliver tilpasset ift. udgifterne, og at der altid er den mulighed, at bestyrelsesmed-
lemmerne ikke bliver kompenseret for deres mødetid. Det blev præciseret, at bestyrelsen 
er begyndt at få kompensation for mødetid i 2015.  
Budgettet blev taget til efterretning.  
 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Selskaber 
Der var i alt fire forslag til vedtægtsændringer.  

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/


 
 

Dansk Selskab for Fysioterapi  www.danskselskabfysioterapi.dk 
Holmbladsgade 70  Telefon: +45 3341 4612 
DK-2300 København S  Mail: kontakt@dsfys.dk 
 

3/5  

 
Der var to forslag til vedtægtsændringer, som omhandlede valgbarhed til bestyrelsen. De 
to forslag udelukker hinanden, hvilket vil sige, at hvis den ene bliver besluttet, falder det 
andet forslag.  
Det ene forslag, udvider personskaren, som er valgbare til DSF bestyrelse til at være alle 
medlemmer i et fagligt selskab. Dette fraviger fra i dag, hvor kun bestyrelsesmedlemmer 
fra de faglige selskaber er valgbare til DSF bestyrelse. Det andet forslag præciserer, at det 
udelukkende er bestyrelsesmedlemmer i de faglige selskaber, som er valgbare til DSF be-
styrelse.  
Mathias Holmquist fra DSMDT er forslagsstiller for at udvide valgbarheden til DSFs besty-
relse. Han indledte med at forklare, at arbejdsbyrden ved at sidde i to bestyrelser er 
enorm, såfremt man skal være med i DSF bestyrelse. Han mener ikke, der er behov for at 
være et konnekst tilbage til et fagligt selskab, idet man som DSF bestyrelsesmedlem re-
præsenterer alle faglige selskaber, og ikke kun sit eget. Den efterfølgende debat afspejle-
de, at det i forvejen er svært at få detaljerede informationer ud til de faglige selskaber, 
selvom, der er en i bestyrelsen. Der var flere, som argumenterede for, at grundtanken i 
etableringen af DSFs bestyrelse var, at der skulle være et direkte konnekst til de faglige 
selskaber, og at viden om arbejdsgange samt organisationsstruktur, arbejdsopgaver og 
lign. giver god synergi i DSF bestyrelsen.  
Der blev foreslået, at hvis man træder ned eller ikke bliver genvalgt til bestyrelsen i eget 
fagligt selskab, skal man kunne sidde sin periode færdig i DSF bestyrelse. Dette forslag 
kan først stilles til næste generalforsamling.  
Forslaget gik til afstemning på grundlag af at skulle vedtages med seks tiendedele af ge-
neralforsamlingen. Det blev konstateret, at der er behov for 17 stemmer ud af i alt 29 de-
legerede. Der var 7 stemmer for forslaget om udvidet valgbarhed til DSF bestyrelsen. For-
slaget faldt.  
Bestyrelsens forslag om præcisering af, at det udelukkende er bestyrelsesmedlemmer i de 
faglige selskaber, der er valgbare til DSF bestyrelse gik til afstemning og blev vedtaget.  
 
Det tredje forslag til vedtægtsændringer var indstillet af bestyrelsen, med ønske om at 
præcisere valgperioden til bestyrelsen. Ordlyden, af bestemmelsen omkring valgperioden 
blev besluttet af generalforsamlingen i 2014 og er formuleret som en overgangsbestem-
melse. Bestyrelsen ønsker at præcisere, at valgperioden fremover er 4 år.  
Det blev præciseret, at der ved denne generalforsamling vælges tre medlemmer for en 4 
årig periode og to medlemmer for en to årige periode for at implementere forslaget. Frem-
over vil alle medlemmer af DSFs bestyrelse vælges forskudt for en 4 årig periode. På den 
ordinære generalforsamling i 2018 vil der således være to bestyrelsesmedlemmer på valg 
for en 4 årig periode. I 2020 vil der være tre medlemmer på valg for en 4 årig perioden.  
Forslag gik til afstemning og blev vedtaget.  
 
Det sidste forslag til vedtægtsændringer var indstillet af fire muskuloskeletale selskaber, 
DSMF, DSMDT, DSMOF og DSAF. De foreslog at fjerne ordet ”specialebærende” faglige 
selskaber fra vedtægterne. DSFs bestyrelsen bakker op om forslaget.  
Den nuværende ordlyd er fremkommet under hensyn til den tidligere organisering i fag-
grupper og fagfora fra konstruktionen i Danske Fysioterapeuter. Ordet speciale-bærende 
har ofte været undsagt bl.a. i forbindelse med dialogmøder i Dansk Selskab for Fysiotera-
pi. Forslaget betyder, at et speciale kan være repræsenteret ved et eller flere faglige sel-

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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skaber. Forslaget er fremstillet under hensyn til at bidrage til et ligeværdigt samarbejde 
mellem selskaberne. 
Der var enkelte kommentarer på, at ændringen har konsekvenser for nogle selskaber, idet 
betegnelsen indgår i deres navn. Andre argumenterede for, at udtrykket altid har været 
svært belyst ift. indhold og betydning. Det blev bemærket, at vi dermed ikke fyldestgøren-
de kender konsekvenserne af at fjerne ordet. Det blev præciseret, at forslaget vil give en 
mere ligeværdig organisering/terminologi. 
Forslaget gik til afstemning og blev vedtaget. Da ordet fremgår flere steder i vedtægterne 
vil der blive foretaget konsekvensrettelser af vedtægterne jf. beslutningen.   
 

6. Valg af bestyrelse 
Valget til bestyrelsen blev foretaget over to valghandlinger. Der skal vælges tre personer 
til bestyrelsen for en 4-årig periode. Der skal vælges to personer til bestyrelsen for en 2-
årig periode. Der skal yderligere vælges to suppleanter til bestyrelsen.  
 

1. valghandling til bestyrelsen: 4 årig periode 
Martin B. Josefsen fra DSMF genopstiller til 4-årig periode; Valgt ind 
Bente A. S. Andersen fra DSSF genopstiller til 4-årig periode; Valgt ind 
Bjarne Rittig-Rasmussen fra DSAF genopstiller til 4-årig periode; Valgt ind 
Steen Olsen fra DSMDT opstiller til 4-årig periode; Ikke valgt 
Ulla Due fra DSUGO opstiller til 4-årig periode; Ikke valgt 
Heidi Brogner fra DSMOF opstiller til 4-årig periode; Ikke valgt 
 

2. valghandling til bestyrelsen: 2-årig periode 
Ulla Due fra DSUGO opstiller til 2-årig periode: Valgt ind 
Gitte Wikke fra DSNF opstiller til 2-årig periode: Valgt ind 
Heidi Brogner fra DSMOF opstiller til 2-årig periode; Valgt som 1. suppleant 
Steen Olsen fra DSMDT opstiller til 2-årig periode; Valgt som 2. suppleant 
 
Valget til suppleantposterne blev foretaget ud fra stemmeantal i anden valghandling. Ud af 
fire opstillede, afgjorde stemmetal på hver kandidat, hvilke to, der blev valgt ind i besty-
relsen, og hvilke to der blev suppleanter til bestyrelsen. 
 

7. Valg af statsautoriseret revisor 
DSF revisor AP Revision har fusioneret med Beierholm Statsautoriseret Revisionsselskab. 
Det blev indstillet, at DSF beholder sin revisor, som også er Danske Fysioterapeuters revi-
sor. Beierholm blev valgt af generalforsamlingen.  
 

8. Eventuelt 
Intet forekom.   

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Dato: 
28. juni 2016 
 
E-mail: 
moe@dsfys.dk  
 

Deltagerliste 
 

Deltager Tilstede fra:  Deltager 
som:  

Martin B. Jo-
sefsen DSMF Delegeret 

Bente Ander-
sen DSSF Delegeret 

Bjarne Rittig-
Rasmussen DSAF Delegeret 

Hans Stryger DSPPF Delegeret 

Annette Storm DSFGG Delegeret 

Maja Helbo 
Jensen DSAF Delegeret 

Bodil Føns 
Knudsen DSBF Delegeret 

Ina Lesager DSBF Delegeret 

Kristian Han-
sen DSFGG Delegeret 

Kirsten Hede-
ager DSFL Delegeret 

Marianne Holt DSFL Delegeret 

Gitte Arnbjerg DSFSFE Delegeret 

Susanne Fal-
kenberg An-
dersen 

DSFVU Delegeret 

Barbara Brocki  DSHLF Delegeret 

Rasmus Gorm-
sen Hansen DSHLF Delegeret 

Mathias Frank 
Holmquist DSMDT Delegeret 

Steen Olsen DSMDT Delegeret 

Eva Bäcker 
Hansen  DSMF Delegeret 

Jesper Holm  DSMF Observatør 

Heidi Marie 
Brogner  DSMOF Delegeret 

Henrik Bjarke 
Vægter  DSMOF Delegeret 

Gitte Wikke DSNF Delegeret 

 

 

Inger Marie 
Hansen DSNF Delegeret 

Hanne Bedoya 
Cabezas DSOPF Delegeret 

Tenna Askjær DSOPF Delegeret 

Hanne Chri-
stensen. DSPF Delegeret 

Tina Borg 
Bruun  DSPF Delegeret 

Anette Øster DSPPF Delegeret 

Karen Kotila DSSF Delegeret 

Lars Damsbo  DSSF Observatør 

Susanne Høgs-
berg. DSUGOF Delegeret 

Ulla Due DSUGOF Delegeret 

Tina Lambrecht HB medlem Observatør 

Lau Rosborg HB medlem Observatør 

Morten Top-
holm HB medlem Observatør 

Janus P. Chri-
stensen Sekretariat Sekretariat 

Mette W. 
Østergaard Sekretariat Sekretariat 

Annette Fisker Sekretariat Sekretariat 

Karen Langvad Danske Fysiote-
rapeuter Sekretariat 

Ann-Sofie Orth Danske Fysiote-
rapeuter Sekretariat 

Mikael Møl-
gaard 

Danske Fysiote-
rapeuter Sekretariat 
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