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Generalforsamling i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi 

Odense den 18. marts 2019 

1. Valg af dirigent 

Bruno Olesen 

 

2. Valg af referent 

Charlotte Juhl 

 

3. Formandens beretning 

Beretning fra formand Tenna Askjær. 

Beretningen dækker selskabets aktiviteter fra seneste generalforsamling maj 2018 og frem til 

dd. 

Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen. 

 

Kort uddrag af beretningen: 

Selskabet har nu 198 medlemmer, og oplever en stigning på over 6% det seneste år. 

Der har gennem året været fokus på kompetenceudvikling og udarbejdelse af ny uddannelse 

indenfor onkologisk fysioterapi. 

Det først introkursus er fuld booket og mange på venteliste. Der planlægges flere kurser. 

Man er i Selskabet stolte af allerede at have fået godkendt en specialist og to certificerede 

klinikere. 

Der har derudover været fokus på internationalt samarbejde. 

Formandens fulde beretning offentliggøres på Selskabets hjemmeside. 

 

4. Fremlæggelse af årets regnskab 

Kassereren fremlægger regnskabet for 2018. 

Der ses øgede udgifter til bestyrelsesarbejdet, da arbejdet med ny uddannelse har krævet 

større mødeaktivitet. Desuden har bestyrelsen vedtaget at bruge midler på at frikøbe 

bestyrelsesmedlemmer til deltagelse i møder. 

Desuden også øgede udgifter til revision, da der er behov for dette ift. nye momsregler, 

indberetninger til skat osv. 

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 

https://www.onkpalfysio.dk/
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5. Fastsættelse af kontingent – jvf vedtægterne §4 stk. 1:  

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi foreslår en 

kontingentforhøjelse fra 300 kr. til 400 kr. årligt. Dette skal ses i lyset af øgede udgifter til bl.a. 

frikøb og i kraft af at DOPF er blevet momsregistreret. Derudover har der ikke været 

kontingentforhøjelse i mange år. 

 

Efter en kort drøftelse af forslaget vedtages det af generalforsamlingen. Forslaget er 

forhåndsgodkendt fra Dansk selskab for fysioterapi. Kontingentforhøjelsen vil træde i kraft fra 

januar 2020. 

 

6. Indkomne forslag 

Forslag 1: 

Forslagsstiller: Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi 

Forslag: Det foreslås, at proceduren for indkaldelse til generalforsamling ændres, så det ikke 

længere er et krav at indkaldelsen sker pr mail eller brev til medlemmerne. 

Som konsekvens af forslaget vil selskabets vedtægter §5 stk 3. affattes således: 

Gældende vedtægter Forslag til ændring 

  

• §5 stk. 3 Indkaldelse til 

generalforsamling skal 

ske med mindst 1 

måneds varsel med 

oplysning om dagsorden 

ved annoncering i 

fagbladet 

Fysioterapeuten 

på Selskabets 

hjemmeside 

pr mail eller brev til 

medlemmerne. 

•  §5 stk. 3 Indkaldelse til 

generalforsamling skal 

ske med mindst 1 

måneds varsel med 

oplysning om dagsorden 

ved annoncering i 

fagbladet 

Fysioterapeuten og på 

selskabets hjemmeside. 

https://www.onkpalfysio.dk/
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Vedtægtsændringerne er først gyldige, når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi. 

 

Begrundelse: Bestyrelsen i Dansk selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi foreslår en 

vedtægtsændring, da Selskabet oplever udfordringer med at have opdaterede lister over medlemmers 

adresse/mailadresse. Det kræver bl.a. at medlemmerne selv opdaterer og ændrer medlemsoplysninger 

på fysio.dk. Hjemmesiden og Fagbladet er tilgængelige for alle medlemmer uanset ændrede 

kontaktoplysninger. 

Forslaget godkendes. 

Forslag 2: 

Forslagsstiller: Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi 

Forslag: Det foreslås, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ 

Fysioterapi udvides til at bestå af maksimalt ni medlemmer fremfor de nuværende syv. 

Som konsekvens af forslaget vil selskabets vedtægter §7 stk 2. affattes således: 

 Gældende vedtægter Forslag til ændring (ændringer 

fremhævet ved understregning) 

• §7 stk. 2 Bestyrelsen 

består af minimum 5 og 

maksimum 7 medlemmer 

samt 2 suppleanter. 

•  §7 stk. 2 Bestyrelsen 

består af minimum 5 og 

maksimum 9 

medlemmer samt 2 

suppleanter. 

 Vedtægtsændringerne er først gyldige, når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi. 

Det foreslås samtidig, at ændringen træder i kraft med det samme, såfremt den vedtages, således at 

der på nærværende generalforsamling vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer for to år samt et 

bestyrelsesmedlem for 1 år. Suppleanter til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant vælges stadig for 

et år ad gangen. Det medlem der opnår 6. flest stemmer ved valg til bestyrelsesposterne vælges for et 

år. 

https://www.onkpalfysio.dk/
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Begrundelse: Bestyrelsen i Dansk selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi foreslår en 

vedtægtsændring der betyder en udvidelse af bestyrelsen grundet den øgede arbejdsbelastning i 

bestyrelsen med mange arbejdsgrupper og samarbejdsflader. Samtidig ønsker bestyrelsen, at 

ændringen træder i kraft allerede nu så, der på nærværende generalforsamling kan vælges op til seks 

bestyrelsesmedlemmer. For at der ikke skal opstå en skævhed, hvor der hvert andet år vælges tre og 

hvert andet år vælges seks medlemmer af bestyrelsen foreslås det, at der på denne generalforsamling 

vælges fem medlemmer for to år og et medlem for 1 år mens suppleanter, revisor og revisorsuppleant 

vælges for 1 år. 

Forslaget godkendes. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Efter den i punkt 6 godkendte vedtægtsændring skal der vælges 6 medlemmer til bestyrelsen. 

Tenna Askjær, Anja Gjettermann, Louise Søllingvraa ønsker at genopstiller. 

Maria Rothgart og Kira Bloomquist, der tidligere er valgt som suppleanter ønsker at stille op til 

bestyrelsen. 

Gunn Ammitzbøll ønsker at stille op til bestyrelsen. 

De seks ovenstående vælges til bestyrelsen.  

Kira Blooquist vælges for 1 år, øvrige vælges for to år. 

Valg af suppleanter: 

Der er ingen der ingen der ønsker at stille op som suppleant og der vil derfor det kommende år være to 

vakante suppleantposter til bestyrelsen. 

 

 

https://www.onkpalfysio.dk/
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8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen indstiller at Beierholm vælges som revisionsfirma. 

Ved godkendelse af ovenstående som revisionsfirma er suppleant ikke nødvendig. 

Beierholm vælges. 

 

9. Eventuelt 

- Tak til Sandra Roos for hendes arbejde i bestyrelsen. 

- Opmærksomhed på at de faglige selskaber deler viden om deres kurser/ aktiviteter med hinanden. 

- Ros og tak til bestyrelsen for det store arbejde de gør. 

 

https://www.onkpalfysio.dk/

