
 

 
 

 

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi –Årsberetning 2016 
 
 
Medlemssituationen 
 
DSF bassinfysioterapi har 225 medlemmer pr.01.01.2017 

 
 

Bestyrelsesarbejdet 
 
Bestyrelsesmedlemmer/konstituering 
Bestyrelsen har været konstitueret som følgende: 
Ina Lesager, formand  
Bodil Føns Knudsen, kasserer   
Rikke Vig Bertelsen, webmaster og tovholder for medlemsregistrering. 
Nina Bertelsen – ad hoc opgaver  
Emilie Lauridsen – faglig tovholder 
 
Følgende har været suppleanter i perioden: Jakob Wetke, Lone Nedergaard. 
 
Mødeaktivitet 
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder – januar, april og september – 

afholdes så vidt mulig i forbindelse med øvrige aktiviteter i selskabet. 

Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i to dialogmøder/årsmøde – februar og juni i 
regi af DSF (Dansk Selskab for Fysioterapi).  
 
Fokusområder 
Igen i år er der brugt ressourcer i forhold til afgivelse af høringssvar i forbindelse 
med de nationale kliniske retningslinjer.  
Vi har prioriteret ressourcer på hjemmesiden og nyhedsmails til medlemmerne 
højt. Vi har i 2016 sendt 6 nyhedsmails af sted. Igennem en del nyhedsmail især i 
2015 har vi sendt fagligt indhold fra konference i Leuven. I 2016 afsluttede vi 
dette forløb. 
Som vanligt er meget af vores tid gået med planlægning af temadage og kurser. 

 
Aktiviteter 
 
Temadage og kurser. 
Traditionelt afholder DSFbassinfysioterapi 2 årlige temadage.  
En temadag i forbindelse med generalforsamlingen i foråret samt en temadag om 
efteråret. 
 



 

Temadagen i foråret i forbindelse med generalforsamlingen blev afholdt på 
Lionskollegiet i København med emne omkring aquayoga samt brug af redskaber 
i CORE-træning.  
 
Temadage i oktober med fokus på Burdenkoninspirerede øvelser blev afholdt i 
Snedsted Thy. 
 
Bassinfysioterapikurset (grundkursus) foregår som regel i efteråret. Kurset blev 
afholdt i Horsens med 2 dage i september 2016 og 1 dag i januar 2017 - 
Glamsbjerg.  
 

DSFbassinfysioterapi primo 2017 
 
I 2017 er planlagt 1 temadag ifm. Generalforsamlingen - Pilates, 2 adskilte Ai-Chi 
– temadage med udenlandsk underviser – dette for at få flest mulige med på 
temadagene og vores Bassinfysioterapi-kursus.  
 
I løbet af året vil vi også give høringssvar på relevante udkast til de nationale 
kliniske retningslinjer. 
Vi vil desuden deltage i relevante møder i regi Dansk Selskab for Fysioterapi. 
 
 

Økonomi 
 
På bestyrelsesmøderne fremlægges den aktuelle økonomisk status for 
selskabet.  Det revidere regnskab for 2016 underskrives af alle 
bestyrelsesmedlemmer før årets generalforsamling.  
 
 
 
 
 
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi.  
 
 
 
 
 
 


