
 

Referat af Generalforsamlingen 2015 

  

Referat af generalforsamlingen i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2015. 

 

Lørdag d. 21. marts 2015 PTU, Fjeldhammervej 8 – 2610 Rødovre 

Antal deltagere ud over bestyrelsen: 13 

 

Dagsorden:  

 

1) Valg af dirigent og referent  

Kasserer Bodil Føns Knudsen blev valgt til dirigent og Emilie Liv Møller Lauridsen 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 

Formand Ina Lesager gennemgik årsberetningen. Årsberetningen kan findes på 

hjemmesiden www.bassinterapi.dk  under fanen "Bestyrelsen" og herefter ”Info fra 

bestyrelsen”. 

 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab 

Kasserer Bodil Føns Knudsen gennemgik regnskab 2014. Regnskabet blev godkendt af 

medlemmerne.   

Drøftelse af budget 2015: Kasserer Bodil Føns Knudsen fremlagde budgettet for 2015 til 

orientering for medlemmerne.  

 

4) Indkomne forslag  

Bestyrelsen fremlagde et forslag til vedtægtsændring:  

Nyt §8: Tegning og hæftelse 

8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller kasseren i forening med 1 

bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen. 

 

8.2 For Selskabets forpligtigelser hæfter alene Selskabets formue. Der påhviler ikke 

Selskabets medlemmer nogen hæftelse for de Selskabets påhvilende forpligtigelser. 

Forslaget om vedtægtsændring godkendes af medlemmerne.  

 

5) Fastsættelse af kontingent  

Det blev besluttet at bevare kontingentet på 300,- årligt.   

 

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 

Anderledes valgprocedure i år, da vi vil sikre at der hvert andet år vælges 2 medlemmer 

og modsatte år 3 medlemmer til bestyrelsen. 

 



 

1 bestyrelsesmedlem, Bodil Føns Knudsen, var ikke på valg.  

Resterende 4 poster var på valg.  

 

Følgende ønskede at stille op til bestyrelsen:  

-    Ina Lesager (formand) 

-    Anette Spence (faglig tovholder)  

-    Rikke Vig Bertelsen (webmaster) 

-    Emilie Liv Møller Lauridsen (ad hoc) 

-    Jacob Wetke 

 

Mail fra Jacob Wetke ang. ønske om opstilling til bestyrelsen blev læst op ved 

generalforsamlingen, da han ikke var tilstede.  

 

Der blev foretaget valg mellem de opstillede blandt de tilstedeværende ved 

generalforsamlingen. Stemmerne blev optalt af en af deltagerne ved generalforsamlingen.  

De opstillede fik følgende antal stemmer:  

Ina Lesager (16), Anette Spence (16), Rikke Vig Bertelsen (16), Emilie Liv Møller 

Lauridsen (15) og Jacob Wetke (1).  

 

Følgende blev derfor valgt til bestyrelsen: 

-    Ina Lesager 

-    Anette Spence 

-    Rikke Vig Bertelsen  

-    Emilie Liv Møller Lauridsen 

 

Jacob bliver, ved opstilling til bestyrelsen, valgt som suppleant. 

Louise Busch og Nina Berthelsen (NB ikke tilstede, sms læses op), stillede op som 

suppleanter.  

 

Følgende blev valgt til suppleanter:  

-    Jacob Wetke 

-    Louise Busch  

-    Nina Bertelsen  

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 

 

Formand: Ina Lesager 

Kasserer: Bodil Føns Knudsen  

Faglig tovholder: Emilie Liv Møller Lauridsen  

Webmaster: Rikke Vig Bertelsen  

Kontaktperson til DSF: Anette Spence 

 

Suppleanter:  

Jacob Wetke  

Nina Bertelsen  

Louise Busch  

 

Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne kan ses på hjemmesiden under fanen 



 

”Bestyrelsen” – ”hvem er vi”.  

 

Generalforsamlingen gav ved forrige generalforsamling bemyndigelse til at benytte anden 

revisor, hvis bestyrelsen fandt det nødvendigt. Bestyrelsen bemyndiges af medlemmerne 

til at træffe beslutning om valg af revisor for 2015. 

 

 

7). Evt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


