
Referat af Revalideringsfaggruppens generalforsamling d. 5. maj 2011. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af indkaldelse 

4. Valg af referent 

5. Godkendelse af vedtægterne 

6. Formandens beretning 

7. Budget – regnskab 

8. Indkomne forslag 

9. Valg til bestyrelse 

Karen Bjørling Poulsen har af arbejdsmæssige årsager valgt at trække sig fra 

bestyrelsen. 

Der vil vi meget gerne kunne byde velkommen til minimum et medlem.  

10. Eventuelt 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ad.1. Formand Hanne Poulsen bød velkommen til generalforsamlingen. Der blev kort redegjort 

for, hvem af bestyrelsen der var på valg og ikke modtog genvalg.  

 

Ad.2. Lotte Attrup blev foreslået som dirigent, forslaget blev vedtaget.  

 

Ad.3. Generalforsamlingen godkendte rettidig indkaldelse til generalforsamlingen.  

 

Ad.4. Charlotte Bastholm Hannibal blev foreslået som referent, forslaget blev vedtaget.  

 

Ad.5. Vedtægterne blev godkendt.  

 

AD.6. Formand Hanne Poulsen aflagde mundtligt formandsberetningen. Beretningen lægges 

på DS’s hjemmeside. 

I beretningen kom Hanne Poulsen ind på, at der er stor fremgang i medlemsregisteret. 

Dermed håbes der på mere fokus på revalidering.   

Hanne præsenterede den nuværende bestyrelse, og efterlyste forslag til to nye medlemmer til 

bestyrelsen. Lotte Attrup og Karen Bjørling Poulsen modtog ikke genvalg.  

Hanne Poulsen gennemgik faggruppens aktiviteter siden sidste generalforsamling. Der er 

afholdt 3 bestyrelsesmøder samt to temadage, hvoraf den ene var i samarbejde med 

faggruppen for de faglige organisationer. Til sidstnævnte var der 136 deltagere.  

Der er planer om en temadag mere i efteråret 2011.   

Hanne Poulsen opfordrede til at faggruppens medlemmer meldte tilbage på afholdte 

arrangementer, således der kan tages udgangspunkt i medlemmers ønsker til kommende 

aktiviteter.  

Hanne Poulsen nævnte endvidere ideen om, at referater fra bestyrelsesmøderne kunne lægges 

på den lukkede facebookgruppe.  

Målet med arbejdet i faggruppen er fortsat fokus på faglighed, synliggørelse af 

revalideringsområdet. Kan vi komme mere i pressen?, kan vi komme mere ind på: ”kan det 

betale sig at lave revalidering?”. 

Faggruppen prioriterer at deltage på Socialrådgiverdage i september 2011. 

 

Hanne Poulsen takkede DS og sekretær Søs Ammentorp for særdeles godt og uundværligt 

samarbejde.  

 

Ad.7. Kasserer Lotte Attrup gennemgik regnskabet for 2010. 



Budgettet for 2010 holdt, der blev ikke søgt om ekstrabevillinger i 2010. 

Der blev tilbageført nogle penge tilbage til DS sidste år. Årsagerne var forskellige, havde et  

et bestyrelsesmøde mindre, samt ændring i deltagerantal. De midler der går tilbage, bliver 

ikke overført til næste år.  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2010. 

 

Lotte Attrup gennemgik budgettet for 2011. Der er modtaget 75.000 kr. til faggruppen fra DS i 

2011. 

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2011. 

 

Regnskab og budget lægges på DS’s hjemmeside.  

 

Ad.8. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.  

 

Ad.9. Åse Pedersen, Hanne Poulsen og Charlotte Bastholm Hannibal var ikke på valg.  

Lotte Attrup og Karen Bjørling Poulsen ønskede ikke genvalg.  

Der blev rettet en stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer.  

 

Kirsten Edlefsen fra OUH Smertecenter Syd, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.  

Kirsten blev budt velkommen i bestyrelsen.  

 

Der blev henstillet til, at faggruppen fortsat kunne bestå med 4 bestyrelsesmedlemmer som et 

minimum.  

 

Ad.10. Der blev ikke behandlet nogen punkter under eventuelt.  

 

Generalforsamlingen blev ophævet.  

 

 

 

 

 

Referent Charlotte Bastholm Hannibal 9.5.2011 


