
 

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for 
Bassinfysioterapi 2019 
  
Tidspunkt: fredag d. 29. marts kl. 12.30. 
 

Sted: Sano Skælskør, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør. 
  
  

Dagsorden  
  
1) Valg af dirigent og referent 

 

Bodil Føns Knudsen blev valgt til dirigent og Emilie Lauridsen blev valgt til 
referent.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt (jævnfør 
vedtægterne skal det ske via Danske Fysioterapeuter eller skriftligt til alle 
medlemmer, med mindst en måneds varsel). Der var annonceret i Fagbladet og 
alle medlemmer havde fået tilsendt en nyhedsmail. 
 

2) Beretning fra bestyrelsen   

 
Gennemgang af årsberetning ved formand Ina Lesager.  
Årsberetningen kan findes på hjemmesiden www.bassinfysioterapi.dk under 
fanen ”Bestyrelsen”. Beretningen blev godkendt. 
  

3) Regnskab  

 

Kasserer Bodil Føns Knudsen gennemgik regnskabet for 2018. Regnskabet blev 
godkendt.   
Drøftelse af budget for 2019.  

  

4) Indkomne forslag   

 

Der er ikke modtaget nogle forslag forud for generalforsamlingen.  
 

5) Fastsættelse af kontingent   

Bestyrelsen har forslag om ændring af årligt kontingent til 400,-. 

Forslaget om stigning i årligt kontingent blev godkendt.   

 

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor  

På valg:  

Ina Lesager, formand. (ønsker at genopstille) 
Rikke Vig Bertelsen, webmaster (ønsker ikke genvalg) 
Bodil Føns Knudsen, kasserer (ønsker ikke genvalg) 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: 

http://www.bassinfysioterapi.dk/


 

- Nina Bertelsen  

- Emilie Liv Møller Lauridsen (trækker sig før tid grundet kommende barsel) 

 

Der skal vælges 2 ordinære medlemmer for 2 år og 1 ordinært medlem for 1 år.    

Der skal vælges 2 suppleanter. Vælges for 1 år.  

 

Ina Lesager, Nina Bertelsen, Jakob Wetke, Andrea Grave og Katrine Nielsen 

blev valgt til bestyrelsen.  

 

Berit Høegh og Dorthe Jensen blev valgt som suppleanter.  

 

 

Bestyrelsen:   

 

På valg lige år: Katrine Nielsen (valgt ind for 1 år) og Nina Bertelsen.   

 

På valg ulige år: Ina Lesager, Andrea Grave og Jakob Wetke.  

 

 
Bestyrelsen har generalforsamlingens godkendelse til forsat drøftelse i valget af 
revisor.   
  

7) Evt.  

- Forslag fra forsamlingen om at der kan laves medlemskab for studerende. 

Forsamlingen tænker ikke medlemskabet skal være gratis, men med 

nedsat pris.  

- Forsamlingen støtter op om at gentage temadagen fra d. 29.03.19 på 

temadagen i efteråret.  

 
 
Efter generalforsamlingen konstituerer den nye bestyrelse sig på det 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne kan ses på hjemmesiden under fanen 
”Bestyrelsen” – ”hvem er vi”.  
 
 
 
 
 


