
 

Generalforsamling 2017 

  

Tidspunkt: Søndag den 2/4 2017 kl. 12.00 

Sted: Ceres Huset, Ceres Alle 15, 8000 Århus C.  

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med temadagen med Aqua-pilates. 

Referat fra ordinær generalforsamling Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2017  

Antal deltagere udover bestyrelsen: 16  

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent  

Jakob Wetke blev valgt til dirigent og Emilie Liv Møller 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    

Formand Ina Lesager gennemgik årsberetningen. Årsberetningen kan findes på 

hjemmesiden www.bassinterapi.dk under fanen ”Møder”. Beretningen blev godkendt.  

3) Regnskab    

Kasserer Bodil Føns Knudsen gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt 

af medlemmerne.    

Deltagerne på generalforsamlingen foreslog at kursusprisen sættes op men at 

kontingentprisen fastholdes på de 350,- fremover, for at holde medlemmerne i selskabet. 

Deltagerne mener ikke at 1000 kr er meget for en enkelt temadag.   

Drøftelse af budget 2017. Der er ikke nogen særlige aktiviteter osv. som får betydning for 

budgettet i år.   

4) Indkomne forslag   

Der er ikke modtaget nogle forslag forud for generalforsamlingen.   

http://www.bassinterapi.dk/


 

5) Fastsættelse af kontingent   

Forslag om bevarelse af nuværende kontingent på 350,- årligt.   

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor   

På valg: 

Ina Lesager, formand – ønsker at genopstille.   

Rikke Vig Bertelsen - ønsker at genopstille.   

Bodil Føns Knudsen – ønsker at genopstille.   

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:  

Emilie Liv Møller Lauridsen, faglig tovholder  

Nina Bertelsen, bestyrelsesmedlem – ad hoc opgaver   

Ina Lesager, Rikke Vig Bertelsen og Bodil Føns Knudsen blev valgt til bestyrelsen.   

De 3 bestyrelsesmedlemmer vælges alle for 2 år.   

Der skal vælges 2 suppleanter, der vælges for et år 

Jakob Wetke blev valgt til suppleant.   

Revisorer 

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

Medlemmerne godkendte indstilling af revisor.   

7) Evt.   

Forslag til emner til temadage (deltagernes inputs):   

65+ og UE-dag nikker deltagerne samstemmende til som gode emner til temadage.  

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:  

Formand: Ina Lesager  

Kasserer: Bodil Føns Knudsen  

Faglig tovholder: Emilie Liv Møller Lauridsen    

Webmaster: Rikke Vig Berthelsen  

Ad Hoc: Nina Berthelsen   

Suppleant:  Jakob Wetke  

 

Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne kan ses på hjemmesiden under fanen 

”bestyrelsen” – ”hvem er vi”.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


