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REFERAT generalforsamling  
Mandag den 28.november 2016 kl. 16:15  
Handicaporganisationernes Hus 
  
 
 
Stemmeberettigede tilstede 10: 
Mette Bertelsen, Dansk Socialrådgiverforening 

Ellen Jensen, Sclerosehospitalerne i Danmark og Danske Fysioterapeuter 

Inger Schrøder, Metropol 

Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen 

Claus Vinther Nielsen, DEFACTUM, MarselisborgCentret 

Ingrid Gram, Individuelt medlem 

Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter 

Mette Hartvig, Metropol 

Freddy Nielsen, Danske Handicap Organisationer 

Lotte Lagoni, Ergoterapeutforeningen 

 

Ikke stemmeberettigede: 

Ole Mygind, MarselisborgCentret 
Jan Sau Johansen, MarselisborgCentret 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 

 
1. Inger Schrøder valgt som dirigent  

 
2. Ole Mygind valgt som referent 

 
3. Gunner Gamborg, Jan Johansen og Mette Bertelsen valgt som stemmetællere 

 
4. Gunner Gamborg fremlægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

Arbejdet med World Congress 2020 har fyldt meget i 2015 
Der er vedtægtsændringer se punkt 7 
Foreningen har ca. 40 organisations medlemmer og 25 individuelle medlemmer, medlems-
rekruttering fortsætter. 
Rehabiliteringens uge afløste i 2016 den nationale konference. 
Internationalt har kræfterne været rettet mod særlig det europæiske samarbejde i RI Glo-
bal. 
RI- Global har nu en kinesisk formand med et stort sekretariat i Kina, der skal i de kom-
mende år være fokus på at RI Global fortsat skal være en global spiller. 
Beretningen vedtages og vedlægges som bilag 1 
  
 

5. Jan Johansen fremlægger årsregnskab for 2015 på vegne af den økonomiansvarlige 
Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmødet i oktober mdr.  
Bestyrelsen foreslår, at der reserveres kr. 500.000 til arbejdet med RIWC2020. 
Regnskabet godkendes. 
  
 

6. Fastlæggelse af kontingent for 2017 
Kontingent foreslås uændret: 350 kr for individuelle medlemmer og 3500 kr for organisati-
ons medlemsskab 
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7. Indkomne forslag: 

Inger Schrøder gennemgår bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer godkendes  
De nye vedtægter vil fremgå af hjemmesiden. 
 
 
 

8. Fremlæggelse af forslag til handleplan 
Der planlægges national konference i Nyborg den 23. november 2017 
Der samarbejdes fortsat med Arendalkonferencen, RI Norge og Norsk ergoterapeutforbund 
om et Dybdykk arrangement i februar i Aarhus og Oslo. 
Arbejdet med RIWC2020 vil have den store opmærksomhed i 2017 sammen med en  
revitalisering af Habiliteringsnetværket 
 
 
 

9. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse i henhold til vedtægterne.  
Ikke på valg i 2016:  
Freddy Nielsen (indstillet af Danske Handicaporganisationer) 
Anne-Merete Kissow (indstillet af Handicapidrættens Videnscenter) 
Marie Sonne (indstillet af Socialpædagogerne) 
 
 
Valg for 2 år er:  
Claus Vinther Nielsen (indstillet af Defactum, MarselisborgCentret) 
Mette Bertelsen (indstillet af Dansk Socialrådgiverforening): genopstiller 
Ingrid Gram (personligt medlem) 
Mette Hartvig Hansen Adjunkt, Cand Mag, Metropol   
Lotte Lagoni, næstformand Ergoterapeutforeningen 
Ellen Jensen, Danske Fysioterapeute 
 
 

10. Valg af revisor  
EY vælges som revisor. 

 
11.  Eventuelt 

Opfordring til at alle bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig på Linkedin gruppen  "Rehabilitering i 

Danmark" 

Claus Vinther Nielsen  takker på bestyrelsens vegne de afgående bestyrelsesmedlemmer ; Gunner Gam-

borg, Tina Lambrecht og Inger Schrøder, og takker for indsatsen 

 

Den nye bestyrelses første møde er  tirsdag den 10. januar kl. 10-15 på MarselisborgCentret Aarhus 

 

Referent Ole Mygind 
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Bilag 1 til referat for generalforsamlingen d. 28.11.2016. 
 
Bestyrelsens beretning for 2015-2016  RF-DK i temaer: 
 
Bestyrelsens arbejde: 
Bestyrelsen har det seneste år arbejdet meget for og er lykkes med at få Rehabilitation 
International Verdenskongres 2020 til Danmark. En lang proces er gennemført og der er 
nu en underskrevet kontrakt med RI-Global. Kongressen er aftalt til at foregå i Aarhus i 
september 2020. Bestyrelsen vil skabe stor mulighed for involvering og ser en mulighed i 
at arbejde videre fra Edinburgh 2016, hvor en større delegation deltog under temaet "An 
inclusive society for all!" Arbejdstitlen frem mod 2020 er "Moving Societies!" 
 
Der er ligeledes arbejdet med justering af vedtægter, som fremlægges på dette års gene-
ralforsamling. Ikke store ændringer, men mere en opdatering. 
 
Vi oplever fortsat stor interesse for samarbejdet i RF-DK og med enkelte udskiftninger i 
medlemskredsen har vi p.t. 40 organisatoriske medlemmer. Vi håber i årene frem, at vi 
kan øge dette antal væsentligt.  
 
Den nationale konference blev i september 2016 afløst af "rehabiliteringsforskningens 
uge" et samarbejde mellem RF-DK, MarselisborgCentret og forskernetværket Severin. Op-
levelser og evalueringer herfra indikerer, at der er stor interesse om dette felt og det bør 
overvejes, hvordan rehabiliterings forskning og praksis kan udvikles fremadrettet.  
 
Vi fastholder det internationale og specielt det europæiske samarbejde, som vi tror kan 
udvikles særdeles konstruktivt fremadrettet. Internationalt har Rehabilitation Internatio-
nal nu fået en ny President Haidi Zhang fra Kina. Hendes organisatoriske bagland er den 
Kinesiske Handicap Organisation. Vi gennemførte i forlængelse af sidste års generalfor-
samling et interessant nordisk netværksmøde omkring habilitering og børn.  
 
Vores LinkedIn gruppe udgør en primær kommunikationsvej til vore medlemmer og vore 
netværk og vi oplever fortsat god udvikling i antallet af medlemmer i gruppen, hvor vi nu 
ligger omkring 2200. Bemærk at vi har oprettet en særlig Facebook side med udgangs-
punkt i verdenskongressen 2020. Vi håber at mange vil medvirke i og følge udviklingen 
her indtil vi har en hjemmeside igang frem mod sommeren 2017. 
Vi vil i 2017 genoptage de nationale konferencer og håber på stor deltagelse.  
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 ud-
veksle holdninger og viden.  
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 
 


