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Referat af Revalideringsfaggruppens generalforsamling  

den 16. maj 2013 Lumbyvej 11, 5000 Odense C 

 

Der var 11 stemmeberettigede medlemmer. 

 

Ad 1   Velkomst 

 

Formanden byder velkommen 

 

Ad 2   Valg af dirigent 

 

Allan Ottesen vælges 

 

Ad 3   Godkendelse af indkaldelse 

 

Indkaldelsen godkendes 

 

Ad 4   Valg af referent 

 

Åse Pedersen vælges 

 

Ad 5   Formandens beretning 

 

Formanden fremlægger beretningen, der refereres til vedhæftede fil 

Beretningen godkendes 

 

Ad 6   Budget – regnskab 

 

Budget – regnskab fremlægges af formanden og godkendes. 

 

Ad 7   Indkomne forslag 

 

1. Skal der åbnes op for, at ikke-medlemmer kan deltage i vore temadage 

mod betaling? 

 

GF fandt det vigtigt, at medlemmer af faggruppen fik første prioritet til 

arrangementer. Der var stemning for betaling for deltagelse af ikke-

medlemmer 

 

2. Egenbetaling fra medlemmer af faggruppen? 

 

GF finder det generelt ikke hensigtsmæssigt med egenbetaling for 

faggruppens egne medlemmer. 

 

Ad 8   Valg af bestyrelse 

 

Pga. udtrædelser af bestyrelsen, der skyldes sygdom/arbejdsrelaterede forhold i 

løbet af perioden består bestyrelsen p.t. af  

 

Hanne poulsen, formand – er ikke på valg 
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 Åse Pedersen – er ikke på valg 

 

Der var ikke umiddelbart forslag fra GF til opstilling af nye medlemmer til 

bestyrelsen. Alternativt blev inkludering af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden 

beregnet som en 2-årig periode fra d.d. foreslået, ligesom der foreslås mulighed 

for uddelegering af ad hoc opgaver endelig blev der foreslået at sende mail til alle 

faggruppens medlemmer med oplysning om mulighed for at deltage i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Ad 9   Eventuelt 

 

Bestyrelsen efterlyser under dette punkt ønsker fra GF om hvordan fremtiden 

skal se ud 

GF giver udtryk for vigtigheden af perspektivering af revalidering i de planlagte 

og afviklede temadage 

 

Yderligere profilering/markedsføring af faggruppen foreslås  

 

Erfaringsudveksling evt. i forlængelse af et oplæg på en temadag 

 

Til sidst blev der givet udtryk for stor tilfredshed med den lagte linje i 

temadagene såvel i forhold til form som indhold. 

 

 

Referent: Åse Pedersen, 17.5.2013 

 


