
Referat af Revalideringsfaggruppens generalforsamling d. 19. april 2012. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Godkendelse af indkaldelse 
4. Valg af referent 
5. Formandens beretning 
6. Budget – regnskab 
7. Indkomne forslag 
8. Valg til bestyrelse 

Charlotte Bastholm Hannibal har valgt at trække sig fra bestyrelsen. 
Der vil vi meget gerne kunne byde velkommen til minimum et medlem, helst to.  

9. Eventuelt 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi havde et punkt omkring godkendelse af vedtægter, som vi fejlagtigt havde glemt af slette fra 
dagsordnen. Dette er gjort i referat og skrevne dagsorden. 
 
 
Ad.1. Formand Hanne Poulsen bød velkommen til generalforsamlingen. Der blev kort redegjort for, 
hvem af bestyrelsen der var på valg og ikke modtog genvalg.  
 
Ad.2. Kirsten Edlefsen blev foreslået som dirigent, forslaget blev vedtaget.  
 
Ad.3. Fremmødte medlemmer af faggruppen godkendte rettidig indkaldelse til 
generalforsamlingen.  
 
Ad.4. Charlotte Bastholm Hannibal blev foreslået som referent, forslaget blev vedtaget.  
 
Ad.5. Formand Hanne Poulsen aflagde mundtligt formandsberetningen. Beretningen lægges på 
DS’s hjemmeside. 
Hanne præsenterede den nuværende bestyrelse, og efterlyste mindst et, helst to nye medlemmer 
til bestyrelsen. Charlotte Bastholm Hannibal genopstiller ikke. 
Hanne Poulsen gennemgik faggruppens aktiviteter siden sidste generalforsamling. Afholdelse af 
bestyrelsesmøderne bliver oftest lagt så hensigtsmæssigt som muligt fx i forbindelse med afholdte 
temadage, ét møde blev holdt i toget på vej til høring i København.   
Der er planer om to temadage i efteråret/vinteren 2012.  
Hanne Poulsen opfordrede de fremmødte til at komme med forslag til annoncering af faggruppens 
temadage. 
Målet med arbejdet i faggruppen er fortsat fokus på faglighed, synliggørelse af 
revalideringsområdet.  
 
I forbindelse med Hannes beretning kom forsamlingen med forslag til, hvordan arrangementer kan 
annonceres.  
Fx sende hot spots ud via mailinglisten.  
Indkomne mails ligner meget hinanden, hvis der kan gøres noget så udsendte mails skiller sig ud fra 
mængden.  
Overskrifterne skal være temadag i stedet for generalforsamling.    
 
 



Ad.6. Kasserer Charlotte Bastholm Hannibal gennemgik regnskabet for 2011. 
Budgettet for 2011 holdt, der blev søgt om ekstrabevillinger i 2011. 
Der blev tilbageført nogle penge tilbage til DS sidste år. Årsagen hertil var få tilmeldinger til en 
temadag. De midler der går tilbage, bliver ikke overført til næste år.  
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2011. 
 
Charlotte gennemgik endvidere budgettet for 2012. Der er modtaget 75.000 kr. til faggruppen fra 
DS i 2012. Faggruppen får maximum tilskud, dette bliver tildelt ud fra antal medlemmer i 
faggruppen. Der er søgt om ekstrabevilling, da faggruppen ønsker at afholde to temadage i 
efterår/vinter 2012. 
Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2012. 
 
Regnskab og budget lægges på DS’s hjemmeside under faggruppen.  
 
Ad.7. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.  
 
Ad.8. Åse Pedersen og Hanne Poulsen var på valg, og blev genvalgt. 
Kirsten Edlefsen var ikke på valg.   
Charlotte Bastholm Hannibal ønskede ikke genvalg.  
Der blev rettet en stor tak til Charlotte for tiden i bestyrelsen .  
 
Der var ikke nogen af de fremmødte faggruppemedlemmer, der ønskede at opstille til bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen besluttede, at såfremt det var muligt kan faggruppen fortsat bestå med 3 
bestyrelsesmedlemmer som et minimum. 
Der vil blive udfærdiget en liste over medlemmer af faggruppen, der kan kontaktes ved forskellig 
ad hoc opgaver.   
 
Ad.9. Der blev ikke behandlet nogen punkter under eventuelt.  
 
Generalforsamlingen blev ophævet.  
 
 
 
 
 
Referent Charlotte Bastholm Hannibal d. 19.4.2012 


