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Formands beregning i Revalideringsfaggruppen 
6.april 2017 i Odense 

 

1. Velkommen til generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2017  
Mit navn er Hanne Poulsen, jeg er formand for faggruppen 
 

Som faggruppeformand og bestyrelse er vi stort set altid stolte af det fremmøde vi har til vores 

arrangementer. Desværre så har vi været i den situation at vi i 2016 har måttet aflyse 3 

temadage grundet for få deltagere – og det er ikke noget at vi som bestyrelse synes er særlig 

fedt at gøre. 

Der er lagt arbejde i at træffe aftaler med oplægsholdere og alt det andet arbejdet der ligger i 

at få etableret temadage. Så derfor håber vi rigtig meget at I vil komme med bud på hvad der 

skal til i forhold til at I vil komme når vi invitere. 

Vi oplever jo selv, at vi har en rød tråd i vores temaer.  

Vi har haft nedgang i antal medlemmer sidste år havde vi 577 og i år har vi 457 i marts 

måned. 

Vi er dog stadig en af de største faggrupper, men jeg tænker om vores medlemsnedgang kan 

afspejles i at der ikke sker revalidering rundt i kommunerne? 

Selv om vi jo hører at der er ved at være fokus på revalidering igen. Bl.a. hørte vi i januar 

måned da Iben var her at hun har et projekt kørende med Sønderborg kommune – det er jeg / 

vi meget spændte på at høre nærmere om. 

 

 

Vi er også igen i år en af de faggrupper der får det største rammebeløb fra DS. 

Men vi har ikke været så heldige med at få ekstrabevillinger som tidligere år, men det gør jo 

heller ikke så meget, når vi nu alligevel nå aflyse vores temadage. 

 

 

Nå hvad er der så sket i 2016? 

Vi har afholdt 2 temadage 

2 blev aflyst  

Januar 2016 havde vi besøg af Susanne Wiederquist, der gav os et bud på hvad 

refusionsomlægningen vil betyde for os i praksis 

 

April 2016 havde vi besøg af Janne Dyring, der fortalte os hvad refusionsomlægningen ville 

betyde for revalidering.   
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Maj 2016, skulle vi have hørt Ove Kaj omkring Konkurrencestat/velfærdsstat, det blev 

desværre aflyst – der var tilmeldt 4 

September 2016, skulle vi have haft besøg af Lise Norup i forhold til hvordan vi forholder os til 

standardskrivelser, men også her var vi kun 4 – 5 tilmeldte.  

 

Jeg har tidligere øffet over at vi som faggruppe ikke er blevet hørt, det skal jeg så lige love for 

at vi bliver lige nu. 

Bestyrelsen og Susanne Wiederquist har sammen med de 2 x Mette fra DS brugt efteråret på 

at gennemskrive revalidering og hvordan vi kan optimere revalidering på en måde som gør det 

til et eftertragtet værktøj igen at anvende. 

 

Det er et utroligt spændende arbejde, men også meget tidskrævende og vi skal hele tiden 

huske på at vores indsats er frivillig og det vil sige at vi ikke får løn for det, vi får vores 

udgifter dækket og så lidt mad under vejs. 

 

 

 
2. Præsentation af den siddende bestyrelse, hvor følgende er på valg. 

Åse Pedersen  Er på valg, ønsker genvalg 

Hanne Poulsen  Er på valg, ønsker genvalg 

   

For at imødekomme faggruppens vedtæger i forhold til etablering af en bestyrelse, skal der 

derfor i dag vælges min. 3 nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

3. Bestyrelsen har det sidste år holdt 5 møder, og vi har deltaget i enkelte dage af 

Rehabiliteringskonferencen som sidste år blev holdt rundt i landet. 

 

 

BESTYRELSESMØDERNE: 

Jeg vil godt lige sige, at grunden til at der er afholdt 5 bestyrelsesmøder det sidste år, er at 

vi pt. ”kun” er 2 i bestyrelsen, og vi bor i samme by, og det gør så, at vi kan afholde nogle 

små effektive møder på et par timer, frem for hele dage, og det har der været meget brug 

for, fordi planlægningen bliver så intens når vi kun er 2 der skal klare det. 
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Når vi afholder bestyrelsesmøder, er der altid udarbejdet en dagsorden til mødet. Vi 

diskuterer forskellige emner, som hovedregel tager vi altid medlems henvendelserne op, så 

hvis I sender noget til os, så vil det blive drøftet, og I vil altid modtage et svar fra os.  

Vi har også været meget opmærksomme på at planlægge fremadrettet, og ikke mindst at 

der bliver en rød tråd i vores temadage. Vi forsøger at følge op på tingene, så vi også 

derved ligesom håber på at kunne få noget undervisning ind i dagene, til trods for at det jo 

ikke er faggruppens opgave.  

Revalideringsfaggruppen ligger referater fra såvel bestyrelsesmøder og Generalforsamling 

ud på vores hjemmeside. 

 

Vi besluttede jo for 3 år siden på generalforsamlingen, at der ikke skulle være 

deltagergebyr på temadagene for medlemmer af faggruppen, men at ikke medlemmer af 

faggruppen skal betale kr. 350, -for forplejningen, og ikke medlemmer af DS kan såfremt 

der er plads, kan købe sig til en plads til kr. 1.250,00. 

 

 Det har til stadighed givet anledning til diskussioner og bøvl for os i bestyrelsen – og det er 

bare TRÆLS – for at sige det lige ud. 

 

 

Bestyrelsen er stadig af den opfattelse at lovkurser skal tilbydes fra arbejdsgivers side, og 

vi i faggruppen skal tilbyde faglig udvikling og kollegialt samvær i forhold til temadagene. 

Men det viser sig gang på gang, at det er lovkurser der trækker deltagere til, og i den 

forbindelse også ikke medlemmer som får en billig dag, og hverken Åse eller jeg er sat i 

verden for at lave konkurrenceforvridende arbejde i forhold til at udbyde arbejdsrelateret 

kurser. 

 

Som altid har vi jo haft fokus på nye reformer og hvad det vil betyde for vores daglige 

arbejde.  

Planlægningen af temadage foregår også på vores bestyrelsesmøder – her ser vi på flere 

aspekter, når det besluttes hvad vi vil udbyde, det er både et økonomisk anliggende og et 

ønske fra jer medlemmer. 

I er altid meget velkommen til at skippe en mail af sted til os – med ønsker og ideer via 

hjemmesiden, eller direkte mail til os i bestyrelsen.  

 

Tak til dem der støtter os: 

Det er meget vigtigt for mig at fortælle at vi som faggruppe ofte de sidste par år (i hvert 

fald) ofte har følt at vi er mere til besvær og det har selvfølgelig smittet af på det elles så 
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gode samarbejde vi har haft med administrationen hos DS. Det er dog i rigtig god bedring, 

vil jeg straks sige her.  

MEN  

Det har været såvel ved indkassering af betaling for temadagene og flere andre ting. Den 

jeg har størst hjælp af - det er Helle Poulsen i regnskab, hun har også været en uundværlig 

støtte efter at vi kun er 2 i bestyrelsen, så har Helle styret regnskabet for os, når jeg har 

signeret bilagene. Så en stor tak til Helle i regnskab. 

 

 

4. Vores målsætning for Revalideringsfaggruppen er ikke anderledes end den var sidste år, 

nemlig at synliggøre, og blive ved med at synliggøre, at Revalidering kan ”betale sig”, og 

afholde gode og faglige temadage for jer medlemmer. Så derfor håber jeg at der står en ny 

bestyrelse parat til at tage over fra i dag. 

 

5. Regnskabet for Revalideringsfaggruppen vil jeg lige komme ind på, det har Helle Poulsen 

DS styret med hård og god hånd, det er bare dejligt, at jeg ved – det er der bare styr på.  

 
 

6. PÅ valg i år er Åse Pedersen og Hanne Poulsen, der begge ønsker genvalg.  

Jeg kan kun anbefale at I vil stille op, men jeg vil også sige at man skal være indstillet på at 

ville yde et stykke arbejde og det er ulønnet, men vi får god forplejning, transport og evt. 

frikøb til arbejdsgiver (det skal dog altid afregnes med arbejdsgiveren) - så hvad det angår – 

er der ikke nogen hindring for at give en hånd med i bestyrelsen. 

 

7.  Visionerne for Revalideringsfaggruppen er, fortsat at kunne lave rigtig gode temadage, 

som I alle har lyst til og store ønsker om at deltage i.  

Revalideringsfaggruppen har som mål i resten af 2017 og frem til næste generalforsamling 

om 1 år at gennemføre: 

 

4 – 5 Temadage – der ligger ligeligt fordelt hen over året. 

 

 

 

 

Fremtiden: 
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Vi vil rigtig gerne have input fra jer – i forhold til hvilket indhold at I ønsker af 

temadagene fremadrettet. 

 

Jeg vil derfor heller ikke undlade at sige igen i år, at bestyrelsens arbejde er baseret på 

frivillighed, men arbejdet kan kun lykkes fordi der modtages penge fra DS.  

 

Derfor er det også rigtig vigtigt, at alle hjælper hinanden her på temadagene med at holde 

orden og den sidste oprydning, inden lokalerne forlades. 

 

 

Hanne Poulsen 

Formand for Revalideringsfaggruppen 

APRIL 2017 
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