
 

Referat fra generalforsamling i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2016 

  

Tidspunkt: Lørdag d.16. april 2016 kl. 12 

Sted: Lions Kollegiet, Tuborgvej 181, Hellerup, 2400 København NV 

Antal deltagere udover bestyrelsen: 19 

 

Dagsorden:  

1) Valg af dirigent og referent  

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 ”Møder”. Beretningen blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

3) Regnskab 

Kasserer Bodil Føns Knudsen gennemgik regnskabet for 2015, hvortil statsautoriseret 

revisor, Erik Pedersen, Deloitte har udarbejdet en bogføringsbalance pr. 31.12.2015. 

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om økonomien og har på sit møde den 15.04 

godkendt regnskabet for 2015. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.    

4) Indkomne forslag  

Der er ikke modtaget nogle forslag forud for generalforsamlingen. 

5) Fastsættelse af kontingent  

Forslag om øgning af nuværende kontingent fra 300,- årligt til 350,- fra 1.1. 2017 grundet 

faldende ekstraordinære tilskud fra DF og den fortsatte momsbetaling af kontingenterne. 

Forslaget godkendes af generalforsamlingen. 

http://www.bassinterapi.dk/


 

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor  

Bestyrelsen:  

Ina Lesager, Formand 

Bodil Føns, Kasserer – på valg (ønsker at genopstille) 

Emilie Liv Møller Lauridsen, faglig tovholder – på valg (ønsker at genopstille) 

Anette Spence, faglig tovholder – på valg (ønsker ikke at genopstille) 

Rikke Vig Bertelsen – webmaster + medlemsregistrator 

Suppleanter: 

Jakob Wetke – på valg (ønsker at genopstille ) 

Nina Bertelsen – på valg (ønsker at opstille til bestyrelsen) 

Louise Busch – på valg (ønsker ikke at genopstille) 

Valg til bestyrelsen 

Anette Spence udtræder af bestyrelsen grundet arbejdsmæssige årsager, hvorfor der også 

skal vælges nyt bestyrelsesmedlem. Blev ved sidste generalforsamling valgt ind for 1 år. 

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 

Bodil Føns Knudsen, Emilie Liv Møller Lauridsen og Nina Bertelsen blev valgt til 

bestyrelsen. 

Medlemmerne godkendte at bestyrelsen selv bestemmer hvem der er valgt for 2 år og 

hvem der er valgt for 1 år.  

Der skal vælges 2 suppleanter. Vælges for 1 år. 

Jakob Wetke og Lone Nedergaard blev valgt til suppleanter. 

 

Ang. valg af revisor: 

Bestyrelsen ønsker at indstille at fortsætte samarbejde med Deloitte Odense, som revisor. 

Generalforsamlingen godkendte indstilling af revisor. 

 

7) Evt.  

Tak til Louise Busch som suppleant i løbet af det sidste år. 

Stort TAK til Anette Spence for sit engagement i bestyrelsen igennem mange år.   


