
 
  
Dansk selskab for onkologisk og palliativ fysioterapi 
 
Generalforsamling 12. april 2021 
  
Tid: 10-11 Online (offentliggørelse af stemmeoptælling til valg af bestyrelsen kl. 13.30-
13.45)  
  
Referat 
 

1) Valg af dirigent: Anders Lorentzen (politisk konsulent, Danske Fysioterapeuter) 
Anders orienterer om formalia om indkaldelse og afholdelse af genralforsamling og 
afholdelsen virtuelt.  

 
2)     Valg af referent: Maria Rothgart Aabo  
 
2) Formandens beretning: v/Anja Gjettermann 

Nogle af aktiviteterne fra 2020 fra årsberetningen:  
- Et år i coronaens tegn med kursusaflysninger og udskydelser samt virtuelle 

bestyrelsesmøder og nu online generalforsamling og temadag. 
- Takker for opbakningen og den store interesse til selskabets arrangementer. 
- Seminar for bestyrelsen blev afholdt fysisk i efteråret 2020 med overnatning og 

tid til ekstra fordybelse – kigget på formål, værdier og drømme.  
- Online møde med Lymfødemselskabet om samarbejde og koordinering af 

fremtidige temdage, uddannelser mv. da flere er medlem i begge selskaber. 
- Deltagelse i DSF møder og Danske Fysioterapeuter. 
- Arbejdet med den internationale konference om fysioterapi indenfor onkologi. 
- Internationalt samarbejde IPT-Hope organisation.  
- Arbejdet med høringssvar som nogle år fylder meget. Derfor har bestyrelsen 

besluttet at lave en arbejdsgruppe, som udarbejder en model for hvordan 
arbejdet fremadrettet kan ske i en kombination af bestyrelsen samt benytte 
netværket til at finde eksterne til arbejdet evt. via medlemmer i selskabet.  

- Bidraget med forslag til den nationale Fagkongres 2022. 
- Repræsentant fra bestyrelsen med i Dansk Palliativ Database. 
- Repræsentant fra bestyrelsen opstillet til repræsentantsskabet og med 

opbakning fra Lymfødemselskabet fik vi en kandidat fra vores bestyrelse valgt 
ind som medlem for de faglige selskaber.  

Formandens beretning blev godkendt.  
 



 
 

 
 
3) Fremlæggelse af 2020 regnskab:  

Selskabets kasserer Louise fremlægger regnskabet:  
- Økonomien ser sund ud, måske overeraskende sund fordi vi har flere penge 

stående pga. kurser hvor deltagere har indbetalt men hvor kurserne er udskudt 
grundet COVID.  
Alle tilmeldte har fået mulighed for at få tilbagebetalt indbetalte penge, men det er 
forklaringen på, at der fremgår en stor indtægt ift. kurser.  

 
- De faglige selskaber har et samarbejde med DSF vedr. kursusaktivitet og 

afholdelse af kurser og derfor er regnskabet delt med DSF. Budgettet er 
videregivet med information om, at frivillighed fortsat er en stor del af arbejdet 
med DOPF’s kurser/uddannelsesplanlægning, og at kurserne ikke er afholdt 
endnu men deltagerbegebyrer er indbetalt så det meget positive tal ift. 
kursusaktivtet ikke er helt afspejler den egentlige aktivtet i 2020.  

 
- Bestyrelsesgodtgørelsen er steget da flere ikke får godtgørelse fra deres 

arbejdsplads.  
 

- Skyldige honorarer til reviosionfirma og for bestyrelsesposter som er fra 2020 
men først udbetalt i 2021.  

 
- I 2021 afprøver DOPF, at honorere bestyrelsesmedlemmernes deltagelse og 

forberedelse i forbindelse med bestyrelsesmøderne.  
 

- Spørgsmål: Ingen spørgsmål eller kommentarer:  
Regnskabet er taget til efterretning.  

 
 
5)     Fastlæggelse af kontingent:  

- Bestyrlelsen indstiller, at kontigentet fastholdes på 400kr årligt.  
Kontigentforslaget sendes til afstemning via håndsoprækning og vedtages.  

 
6)     Valg til bestyrelsen:  

- Der er 5 pladser på valg:  
Tenna Askjær, Gunn Ammitzbøll, Anja Gjettermann, Louise Madsen, Maria 
Rothgart Aabo – alle 5 genopstiller 
Et medlem yderligere opstiller: Maria Aagesen  

 
- 6 kandidater og 5 pladser, således afholdes valg med afstemning.  
- Anders Lorentzen oplyser om formalia ift. stemmeafgivelse.  

Afstemningen skulle forløbe online via Doodle, men grundet udfordringer med 
teknikken ændres stemmeproceduren til, at deltagerne sender en mail til 
selskabets fælles mail (dopf@fysio.dk).  



Mailen tilgås af bestyrelsesmedlem Karen Thøgersen og Anders Lorentzen fra 
Danske Fysioterapeuter og stemmerne optælles. Efterfølgende slettes indgående 
mails med stemmer og slettes fra ”slettet post”. Proceduren godkendes.   

- Offentliggørelsen af stemmerne udsættes til kl. 13.30 i pausen i temadagen. 
- Kl. 13.30 offentliggør Anders Lorentzen stemmeresultatet og genvalgt er Tenna 

Askjær, Gunn Ammitzbøll, Anja Gjettermann, Louise Madsen, Maria Rothgart 
Aabo.  

 
7)     Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

Der er 2 suppleantpladser på valg (suppleanter vækges for 1 år): 
- Maria Aagesen og Tine Ramskov Larsen stiller op. 
- Der skal mellem de to fordeles poster som 1. suppleant og 2. suppleant. De to 

kandidater enes om fordelingen: Tine Ramskov Larsen som 1. suppleant og 
Maria Aagesen som 2. suppleant.  

   
8)     Indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag 
 
 
9)     Evt.  

  Ingen punkter til eventuelt.  
 

10)    Valg af revisor:  
  Bestyrelsen indstiller beierholm til at fortsætte. 
  Ingen invendinger. Beierholm fortsætter 

 
 
 
Afslutningsvis slutter formand Anja Gjettermann – takker for deltagelse, tak til opstillede 
kandidater, velkommen i bestyrelsen til Maria Aagesen og tak for alles tålmodighed med de 
tekniske udfordringer i forbindelse med afstemningen.  
 
 
Efterfølgende var der temadag med overskriften “Knoglemetastaser og online træning”. 
 


