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Valg af dirigent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Rasmus Gormsen Hansen 

 

Valg af referent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Dagmar Lybæk Sieg 

 

Formandens beretning  

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Det sidst år har igen været præget af COVID, hvor vi er det at de selskaber som er meget direkte 

inddrage. Både ned vores respiratoriske faglighed ude på arbejdspladserne, men også i 

arbejdsgruppe centralt i sundhedsstyrelsen. 
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Vi har udpeget følgende til sundhedsstyrelsen 

ï‚· Arbejdsgruppe vedr. senfølger efter COVID-19: Udviklingsfysioterapeut fra BBH, Durita V 

Gunnarsson 

ï‚· Styregruppemedlem til ny national klinisk kvalitetsdatabase - Databasen for COVID-19 

senfølger: Line Rokkedal Jønsson, udviklingsterapeut, Cand.Scient. fysioterapi, master i 

rehabilitering 

ï‚· Udpegning til arbejdsgruppe /Udvikling af nationale spørgeskema til brug ifm. 

Rehabilitering: Graziella Zangger. Graziella er fys og Ph.d. stud hos os hvor hun laver en 

nationalkortlægning ved brug af PRO.  

På kursus området har vi haft to hjertekurser, det har været svært at få kurset "Træning til 

patienter med lungesygdomme" afviklet, men vi håber det bliver til nogle i starten af det nye år. 

Kurset har allerede en del (14 deltagere) og der har været stor interesse for det. 

 

Ligesom vores nye kursus " Træningslære i teori og praksis målrettet patienter med hjerte- og 

lungesygdomme" er på vej, hvilke jeg glæder mig til. 

I forlængelse af det kan jeg fortælle at vi, som bestyrelses har haft en dialog med Region midt, 

omkring max test, hvilke alle patienter i Midt skal have, som en del at stratificeringen. Vi ønsker fra 

bestyrelsen at finde en handlingsplan for watt-max testen, så vi kan sikre sikkerheden for vores 

terapeuter samt kigge på validiteten af testen. Derfor har vi i dialog med fremtrædende personer 

ift rehab i reg midt nedsat en arbejdsgrupppe som skal beskrive best-practice, som indrammer 

læringsmål, ansvarsfordeling, klinisk vurdering. Som vi håber at kunne præsentere inden årsskiftet 

Vi har gennem det seneste år valgt at tilknytte en sekretær funktion, som bliver varetaget af Dagmar 
Lybæk Sieg. Det betyder at vi har afsat en beløb til at hun ugentligt afsætter nogle timer til os. Det 
har aflastet mit arbejde som formand meget og vi er blevet mere synlig på sociale medier. 

 



 

  

Fremlæggelse af revideret regnskab samt fastsættelse af 
kontingent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Regnskabet 2020 har også været præget af Covid-19, hvorfor vores kursus indtægter har været 
minimale, men det har udgifterne til afholdelse og foredragsholdere også.  Ligeledes har der heller 
ikke været store udgifter til transport og afholdelse af bestyrelsesmøder. 

Når vi ser frem mod 2021, som dog snart er slut, så har vi forventninger om at der kommer lidt gang 
i kursusaktiviteten igen, men det er dog ikke muligt at hente det niveau som vi havde i 2019, da 1. 
halvår af 2021 også har været præget af Covid-19 nedlukning. 

Sekretær posten er nok den største ændring i vores budget og er som nævnt i formandensbetning et 
strategisk valg, som skal aflaste bestyrelsen administrativt. 

Vi har ikke vurderet der er grundlag for at der sker ændring i vores kontingent 

 

Vedtægtsændring 

Beskrivelse/sagsfremstilling 
Bestyrelsen indstiller til at formanden og kasseren udnævnes som tegningsberettiget i 
vedtægterne. 
Dette bliver godkendt på generalforsamlingen 

 

Valg til bestyrelsen 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Mette Brøkner Hansen og Lars Hermann Tang har valgt ikke at geniopstille. Derfor skal der lyde en 
kæmpestor tak for deres indsats og engagerede arbejde i bestyrelsen. 

Formanden er på valg i ulige år og derfor er Rasmus Gormsen Hansen på valg og han har takket ja til 
at genopstille. Rasmus vælges uden modkandidat. 

Valg til bestyrelsen 

Dagmar Lybæk Sieg er ligeledes på valg til bestyrelsen, hun ønsker at genopstille. Derudover er der 
kommet 3 nye kandidater til bestyrelsen 

Helle Nygaard Gerbild, UCL 

Jeanett Guldager, Hvidorvre kommune 

Pernille Villumsen, Slagelse sygehus. 



 

  

Valget foretages elektronisk ved hjælp af Lars Tomlinson, DSR 

Følgende vælges ind i bestyrelsen: Dagmar Lybæk Sieg (15 stemmer), Jeanett Guldager(12 stemmer), 
Pernille Villumsen (10 stemmer). 

Helle Nygaard Gerbild ønsker at indgå i bestyrelsen som suppleant. 

Suppleanter 

Dorthe Hornsgaard ønsker ikke at genopstille, da der nu er 3 kandidater til de 2 pladser som 
suppleanter. 

Helle Nygaard Gerbild og Barbara Brocki vælges dermed som aktivt deltagende suppleanter til 
bestyrelsen 

Tusind tak for et godt valg. 

 

 

Eventuelt 

Beskrivelse/sagsfremstilling 
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