
 

  

Referat: Generalforsamling 
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Tidspunkt:  20:00 - 21:00 
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Henrik Hansen, Jeanett Guldager Olsen, Linette M Kofod, 
Lue Philipsen, Pernille Villumsen, Rasmus G Hansen  

Deltog ikke:   

Referent:  Dagmar L Sieg (mail@heartfit.dk) 

Publiseret af:  Dagmar L Sieg (mail@heartfit.dk) 

Publiseret:  29-03-2022 11:22 

 

 

Valg af dirigent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Rasmus Gormsen 

 

Valg af referant 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Dagmar 

 

Bestyrelsens beretning 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Kort beretning da vi sidst holdt generalforsamling i september 20, men nu ønsker vi at komme 
tilbage til at holde generalforsamling i foråret. 

Vi kommer til fremadrettet at varetage de faglige kurser, da de bliver overdraget fra Danske 
fysioterapeuter. 

mail@heartfit.dk
mail@heartfit.dk


 

  

Vi har i januar afholdt vores første â€œeget" kursus, hvor vi som selskab har stået for det hele, 
hvilket har bevirket et prisen har været meget reduceret. Der er kommet positiv feed back på kurset. 

Til maj afholder vi det første kursus, som er en afløber af vores seminar i 2018, i form af kurset 
Træningslære målrettet hjerte- og lungepatienter. I 2018 havde vi et 2 dages seminar med det 
formål at sætte gang i kursus udviklingen. 

Der har for første gang været et fællesmøde mellem de faglige selskaber, DSF og hovedbestyrelsen 
og det forventes der kommer et fælles initiativ. 

 

Fremlæggelse af regnskab  

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Der ses et beskedent resultat for 2021, da året stadig har været præget af corona og meget lidt 
kursus afholdelse. 

De angivne tilgodehavender i 2021 er moms samt tilgodehavende for et hjertekurset der blev 
afholdt i oktober 21. Disse midler er tilgået i 2022. 

Udgifterne viser at det igen har været muligt at afholde fysiske bestyrelsesmøder samt 
administrationsudgift til sekretærarbejde, som værdsættes i bestyrelsen.  

I budgettet for 2022 forventer vi at skabe et lidt større resultat på baggrund af afholdelse af 3-4 
kurser i eget regi, hvor resultatet af det enkelte kursus ikke nødvendigvis bliver lige så stort som 
tidligere, da vi ønsker at reducere brugerprisen. 

 

Fastsættelse af kontingent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Det almindelige kontingent forbliver uændret 

Se vedtægtsændring 

 

Vedtægtsændringer 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

1) 

Bestyrelsen indstiller til at kontingentet for studerende gøres gratis. 



 

  

Det vedtages 

2) 

Bestyrelsen indstiller til at det skal være muligt at stemme anonymt online ved generalforsamling 

Det vedtages 

 

Valg af formand 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Der stemmes om 3 bestyrelsesposter. 

Der 4 kandidater laver en kort præsentation af dem 

Kandidater 

Henrik - 15 stemmer 

Linette - 14 stemmer 

Lue - 10 stemmer 

Helle - 6 stemmer 

 

Valg af suppleanter 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Kathrine Astrup 

Helle Gerbild 

 



 

  

Valg af revisor 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Der henstilles til at vi beholder vores nuværende revisor Ulrik Balleby, der er ingen indsigelser. 

 

Eventuelt 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Der er en drøftelse om hvordan det kan være muligt at opnå den fornødne supervision ift at bliver 
certificeret kliniker eller specialist. Hvordan kan vi skabe nogle rammer hvor vi facilitere supervision.  

 


	Valg af dirigent
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Valg af referant
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Bestyrelsens beretning
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Fremlæggelse af regnskab
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Fastsættelse af kontingent
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Vedtægtsændringer
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Valg af formand
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Valg af bestyrelsesmedlemmer
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Valg af suppleanter
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Valg af revisor
	Beskrivelse/sagsfremstilling

	Eventuelt
	Beskrivelse/sagsfremstilling


