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Referat fra generalforsamling RF-DK

mandag den 26.10.15. kl. 16:30 Nyborg Strand

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning om foreningens virksomhed
5. Godkendelse af årsregnskab for 2014
6. Fastlæggelse af kontingent for 2016
7. Indkomne forslag
8. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse. 
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Der er 9 stemmeberettigede deltagere til stede

Ad 1) 
Gunner Gamborg valgt som dirigent, Ole Mygind valgt som referent
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

Ad 2) 
Dagsorden godkendt

Ad 3) 
Claus Vinther Nielsen valgt som stemmetæller. 

Ad. 4)
Formand Gunner Gamborg fremlægger bestyrelsens beretning om foreningens virksom-
hed i 2014. Der er ingen kommentarer til beretningen, som vedlægges referatet og læg-
ges på foreningens hjemmeside. 

Ad. 5)
JSJ fremlægger hovedtallene i årsregnskabet for 2014. Det fremlagte reviderede regnskab
er godkendt på bestyrelsens møde i maj 2015.
Redegørelse for henstående og for regnskabsprocedurer.
Ingen kommentarer eller påtegninger til regnskab fra revisor

Ad 6)
Kontingent for 2016 fastsættes til 3500,- kr. for organisationer og 350,- kr for personligt 
medlemskab
Betalingstidspunkt for betaling i 2016 fremrykkes til 1. kvartal 

Ad 7) 
Ingen indkomne forslag

Ad 8) Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til vedtægterne består bestyrelsen af min 5 og højst 12
medlemmer, heraf kan max 2 være personlige medlemmer.
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Følgende personer opstilles og vælges for en 2-årig periode: 
Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen, 
Freddy Nielsen, Danske Handicaporganisationer,
Eggert Carstens, Socialstyrelsen, 
Anne-Merete Kissow, Handicapidrættens Videnscenter
Marie Sonne, Socialpædagogerne

Majbritt Berlau erstattes af Mette Bertelsen som repræsentant for Dansk Socialrådgiver-
forening. Mette Bertelsen vælges for 1 år.

Ikke på valg i 2015: 
Claus Vinther Nielsen, CFK, MarselisborgCentret, 
Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter, 
Inger Schrøder, Metropol, 
Ingrid Gram (personligt medlem)

Ad 9) 
Ernest and Young (EY) vælges som revisor for Rehabiliteringsforum Danmark. De inviteres
til bestyrelsesmøde, når dette afholdes i Aarhus området.

Ad 10) 
Under tidligere punkter var følgende blevet drøftet:

a) National konference 2016 – overvejes
b) Involvering i Rehabiliteringsrambla i september 2016
c) Deltagelse i 23. Verdens kongres i oktober 2016 i Edinbourgh

Punkterne drøftes videre og afklares på kommende møder i bestyrelsen.

Referent
Ole Mygind

Referatet godkendt den 

_______________________________________
Gunner Gamborg, Dirigent
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RF-DK generalforsamling 26.10.2015
Bilag til pkt 4. Bestyrelsens beretning for 2014-2015  RF-DK:

Bestyrelsens arbejde:

I kraft af placeringen af generalforsamlingen sidst på året vedrører denne beretning tema-
er fra såvel 2014 og 2015.
I forbindelse med bestyrelsens møder har vi i det forgange år haft møder i Handicaporga-
nisationernes Hus, hos PAVI og senest på Musholm Bugt. Det har vist sig særdeles inspi-
rerende at mødes hos forskellige aktører og få input herfra i forhold til relevante rehabili-
teringstemaer.
Vi har arbejdet en del på udvikling af aktivitetsoversigt og drøftet hvordan vi sikrer større 
direkte kontakt til medlemsorganisationerne i RF-DK. 
De to netværksgrupper omkring børn og rehabilitering og ledelse og rehabilitering barsler 
nu med hver deres produkt, nemlig den længe ventede publikation om ”ledelse og rehabi-
litering.” Bogen er nu sat til salg og vi håber den vil kunne anvendes rundt i Danmark. Vi 
følger op med 2 seminarer, hvor temaet og bogens kapitler og praksishistorier udfoldes 
yderligere. Gruppen, der arbejder med børn og unge i forhold til rehabilitering sætter i 
morgen tirsdag fokus på emnet ved et mindre nordisk seminar, der behandler børn- og 
unge området i Danmark, Norge og Finland.

Det internationale samarbejde.
Bestyrelsen har valgt at prioritere det Europæiske samarbejde og samt sikre deltagelse i 
relevante internationale møder i Rehabilitation International. Vi vurderer løbende værdien 
af dette internationale arbejde sat i relation til de omkostninger, der er forbundet med vo-
res deltagelse. Vi har i forhold til det internationale valgt konkret at byde på Verdenskon-
gressen i 2020. Danmark er blevet valgt som vært i 2020 og vi indleder i disse uger kon-
krete forhandlinger omkring placering, økonomi og tema for Verdenskongressen. Vi har i 
samme anledning meldt os på banen i forhold til Verdenskongressen i Edinbourgh i 2016, 
hvor vi indgår i programarbejdet og vil arbejde på en større dansk delegation til kongres-
sen. Bestyrelsen tænker således en 5 årig strategi i forhold til en vurdering af det interna-
tionale engagement og vi vil gennem værtskabet frem mod 2020 arbejde hårdt og inten-
sivt på at samle alle interessenter i Danmark for at sikre den bredest mulige opbakning til 
arrangementet. Vi inviterer således medlemsorganisationer og netværk til en fælles sam-
ling i løbet af foråret 2016 for at sikre tid til involvering og deltagelse.
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med uddelingen af Rehabiliteringsprisen og vi ople-
ver en absolut positiv udvikling af interessen for prisen de seneste år. 
Der er etableret dialog og samarbejde med Måltidsakademiet omkring ”Mad og rehabilite-
ring.” Et initiativ, der konkretiseres gennem et seminar senere på året.
Bestyrelse og sekretariat er til stadighed opmærksomme på dialog omkring potentielle 
nye medlemmer samt initiativer, der gør at nuværende medlemmer ønsker at fastholde 
deres engagement i organisationen. Vi opfordrer derfor medlemmer til at tage kontakt, 
såfremt der er initiativer man ønsker fremmet eller igangsat, så vil bestyrelse og sekreta-
riat sikre, at der gøres en indsats for at skabe aktivitet og handling på området.  Vi ople-
ver rigtig god kommunikation og kontakt gennem vores LinkedIn gruppe, der nu har mere
end 2000 følgere og hvor det har vist sig, at der gives fin respons på temaer, der sættes 
til debat eller spørgsmål og informationer, der lægges ud.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i RF-Dk og håber at organisationen kan udvikle 
sig i takt med medlemmernes ønsker og behov, så vi også fremadrettet kan være et tale-
rør for og om rehabilitering samt sikre et forum, hvor alle stakeholders kan mødes og 
udveksle holdninger og viden. 
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I 2016 forsøger vi en anden form i forhold til den nationale konference, da vi har indgået 
et samarbejde med forskernetværket Severin om gennemførelse af rehabiliteringsforsk-
ningens uge i september måned næste år.
Alle initiativer omtales på hjemmesider, linked in og ved opslag flere steder. 
Vi håber på opbakning og takker alle for deres indsats i organisationen, i år ikke mindst 
de mange forfattere, der har ydet en stor indsats i forhold til bogen ”ledelse og rehabilite-
ring.” 
Pva bestyrelsen

Gunner Gamborg


