
 

Referat generalforsamling Dansk Selskab for 
Bassinfysioterapi. 
 
Søndag d. 6. april 2014 kl. 13-14 på Køng Idrætsfriskole, Fåborgvej 15, 5620 
Glamsbjerg.  
 
Der deltog ikke nogen medlemmer ud over bestyrelsen. Dette skal ses i 
sammenhæng med at vi samme dag desværre måtte aflyse Femina-
temadagen. 
 
Dagsorden  
 
1) Valg af dirigent og referent  
Bodil føns dirigent og Ina Lesager referent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 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 inkl. varsel 
om kontingentstigning og formuleringsændringer i vedtægterne. 
 
2) Beretning fra bestyrelsen 
Årsberetning gennemgået. Du kan læse bestyrelsens årsberetningen ved at 
klikke her:  
 
3) Fremlæggelse af revideret regnskab 
Tidligere kasserer gennemgik kort regnskabet for 2013.  
Drøftelse af budget 2014: Der er endnu et uafklaret budget. Dette grundet 
uklarheder ift. konverteringen til selskab. Det forventes, at 
aktivitetsniveauet for møder øges efter dannelsen af Dansk Selskab for 
Fysioterapi. Aktivitetsmæssigt (kurser og temadage) forventes et niveau 
som vi plejer.  
 
4) Indkomne forslag  
Information om formuleringsændringer i vedtægterne. Vedtægterne blev 
godkendt og besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 03.11.13. 
Efterfølgende blev der i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi 
foreslået formuleringsændringer. Vedtægterne blev endeligt godkendt på 
denne generalforsamling. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden under 
fanen ”medlemmer”. 
 
5) Fastsættelse af kontingent  
Forslag om at hæve kontingentet, da selskabet bl.a. har fået øgede udgifter 
til bogføring og mødeaktivitet. Det blev besluttet, at kontingentet skal stige 
fra 250,- til 300,- med virkning fra 1. jan 2015. Der var orienteret om 
hævning af kontingent til alle medlemmer via mail inden 
generalforsamlingen. 
   

http://www.bassinterapi.dk/Upload/Faggr/bassinterapi/billeder/2014/%c3%85rsberetning%20DSFbassinfysioterapi%202013.doc
http://www.bassinterapi.dk/Upload/Faggr/bassinterapi/billeder/2014/%c3%85rsberetning%20DSFbassinfysioterapi%202013.doc


 

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 
På valg er nuværende kasserer Bodil Føns Knudsen. Blev genvalgt.  
Desuden var Camilla Abel Lindholm på valg. Ønskede ikke at genopstille. 
Som nyt medlem blev i stedet Lars Brunø valgt. 
Som suppleant blev valgt Emilie Lauridsen. Der er en ledig suppleantpost 
som bestyrelsen gerne ser besat. Interesserede medlemmer er velkomne til 
at kontakte formand Ina Lesager på: ikl14@hotmail.com. 
 
Ved den ekstraordinære generalforsamling vedtog forsamlingen at bruge 
Deloitte som revisor – anbefaling fra Dansk Selskab for Fysioterapi. Dette er 
således stadig gældende. Bestyrelsen afventer erfaringer herfra mhp. om 
samme revisor skal benyttes fremadrettet. Beslutter bemyndigelse til at 
ændre på dette, hvis der vurderes behov herfor. 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Alle beholder 
posterne. Lars Brunø overtager medlemsregistreringen. 
Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne kan ses på hjemmesiden under 
fanen ”bestyrelsen” – ”hvem er vi”. 
 
 
7) Eventuelt 
Farvel til bestyrelsesmedlem Camilla Abel Lindholm. Camilla varetog 
medlemsregistreringen for selskabet. Bestyrelsen takker Camilla for 
arbejdsindsatsen og håber at se hende igen når hun får mere tid til 
bestyrelsesarbejdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


