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Deltagere fysisk: Claus Vinther Nielsen, Defactum; Margrethe Boel, Ergoterapeutforeningen; Jan S. Johansen, MarselisborgCentret; Britta Qvistgaard, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter; Thomas Maribo, Defactum; Morten Lorenzen, Direktør Hjerneskadeforeningen; Ole Mygind MarselisborgCentret; Stine Bøgh
Pedersen Regionsformand, Danske Fysioterapeuter
Deltagere virtuelt: Marie Sonne, Socialpædagogerne; Ingrid Gram, personligt
medlem; Ellen Jensen, Sclerosehospitalet Ry; Mette Hartvig, UCL; Nicolai Poulsen,
Socialrådgiverne; Jette Thuesen, Rehpa og SDU;
Claus Vinther Nielsen byder velkommen
1. Valg af dirigent: Morten Lorenzen, Hjerneskadeforeningen blev valgt
2. Valg af referent: Ole Mygind og Jan Sau Johansen blev valgt
3. Valg af 3 stemmetællere: vælges ved behov for stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formanden:
Claus Vinther Nielsen fremlægger beretning.
Marie Sonne anerkender arbejdet i RF-DK
Beretning vedtages med applaus og thumps up.
Vedlægges som bilag 1 til referatet
5. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019
JSJ fremlægger det af bestyrelsen godkendte og fra revisoren anmærkningsfrie regnskab.
Regnskabet foreligger på RF-DKs hjemmeside.
Regnskab taget til efterretning uden kommentarer.
6. Fastlæggelse af kontingent for 2021
Uændret kontingent i 2021: Organisationsmedlemmer kr. 3500,-; personlige med lemmer
kr. 350,7. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
8. Fremlæggelse af forslag til handleplan for 2020-2021
Fremgår af bestyrelsens beretning for 2019-2020.
Der vil det kommende år være fokus på flg.:
- RIWC 2021
- Year of Rehabilitation aktiviteter

- Hvidbog om Rehabilitering ver. 2.0
- Publikation om Habilitering
- Grønbog; Naturen som ramme for sundhedsindsatser
9. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse i henhold til vedtægterne.
Ikke på valg i 2020:
Freddy Nielsen (indstillet af Danske Handicaporganisationer)
Marie Sonne (indstillet af Socialpædagogerne)
Britta Quistgaard (indstillet af Specialhospitalet)
Jette Thuesen (indstillet af SDU og Rehpa)
Udtræder af bestyrelsen.
Anne-Merete Kissow (indstillet af Handicapidrættens Videnscenter)
Lotte Lagoni, (indstillet af Etf) genopstiller ikke
Nyvalg af bestyrelsesmedlem for 1 år:
Da AMK udtræder før valgperioden udløber skal der vælges 1 medlem for 1 år:
Ellen Jensen, indstillet af Sclerosehospitalerne i Danmark. – valgt ved fredsvalg for 1 år
På valg i 2020 for en 2-årig periode:
Følgende kandidater opstiller til bestyrelsen for en 2-årig periode:
1. Claus Vinther Nielsen (DEFACTUM, MarselisborgCentret)
2. Adjunkt, Cand. Mag. Mette Hartvig Hansen (UCL)
3. Ingrid Gram (personligt medlem)
4. Nicolai Paulsen (Dansk Socialrådgiverforening)
5. Margrethe Boel (Ergoterapeutforeningen)
6. Stine Bøgh Pedersen, (Danske Fysioterapeuter )
Alle kandidater vælges ved fredsvalg.
10. Valg af revisor
Ernst & Young (EY) – genvælges som revision
Middelfart Sparekasse er ny bankforbindelse
11. Eventuelt
CVN: tak til Anne Merethe Kissow og Lotte Lagoni for mange års aktivitet i bestyrelsen
Velkommen i bestyrelse til Margrethe Boel og Stine Bøgh Pedersen
Referenter: OM og JSJ
Referat godkendt den 03.11.2020

__________________
Dirigent - Morten Lorenzen
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Bilag til pkt 4.

Bestyrelsens beretning for 2019-2020 RF-DK:
I dag havde planen været at kunne se tilbage på en god og velgennemført verdenskongres med et par tusinde deltagere, over 150 sessioner og studiebesøg,
tæt på 800 oplæg og præsentationer og en udstilling med seneste nye indenfor
velfærds teknologien. Det er ikke tilfældet. Vi ved alle hvorfor. Bestyrelsen har i
seneste periode gennemført 6-7 møder, heraf flere virtuelle møder for at sikre
fortsat fremdrift i samarbejdet omkring verdenskongressen, herunder udsættelse
af kongressen, samt forsøg på at fastholde et antal arrangementer i regi af "Year
of Rehabilitation." Vi har i dag gennemført den 13. nationale konference som et
hybrid arrangement med et studie i Aarhus og få deltagere fysisk til stede og et
større antal rundt i landet. Digitalisering var temaet og det vil det nok fortsat være
i en lang periode.
Vedr RIWC2021 status og fremadrettet.
Status er, at meget tid er gået med nedlukning af kongressen (vinter 2019-2020
og forår) og igangsætning igen i eftersommeren 2020. Rigtigt mange har fastholdt deres tilmelding, ca 40 studiebesøg er fortsat under planlægning, ligesom
programmet indeholder 17 forskellige tracks med tæt på 100 sessioner og 350 oplæg.
Sekretariatet har i en periode arbejdet med andre opgaver, men er nu igen fokuseret frem mod 2021.
Følg processen og involver dig på www.riwc2021.com
Hvidbog ver 2:0 – arbejde igangsat i løbet af 2020 frem mod 2021.
Et kæmpe arbejde omkring Hvidbog om rehabilitering er igangsat med ønske om
en omfattende involveringsproces. Alle opfordres til at engagere sig og gå ind i
processen via RF-DK's hjemmeside, hvor alle dokumenter uploades.
Grønbog om rehabilitering ude
Med udspring i sidste års bog om Rehabilitering Ude, har en projektgruppe på
tværs af en lang række organisationer og uddannelsesinstitutioner iværksat et arbejde med en grønbog om brugen af udearealerne i et sundheds- og rehabiliteringsperspektiv. Der er således gennem fonde indsamlet 0,5 mio kr til projektet,
der realiseres over det kommende år.
Habiliteringspublikation
En arbejdsgruppe under bestyrelsen har arbejdet på at færdiggøre en habiliteringspublikation. Et arbejde, der nu nærmer sig sin afslutning og hvor der dels vil
blive udgivet en publikation, ligesom indholdet vil blive overdraget til det forestående hvidbogsarbejde.
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Fremadrettede initiativer og planer 2020-2021.
Det igangsatte arbejde vil fortsætte og følgende områder vil have bestyrelsens bevågenhed det kommende år:
- riwc2021 – afklaring af format og sikring af gennemførelse
- year of rehabilitation – fortsat synliggørelse af rehabilitering som aktivitet
- hvidbog om rehabilitering ver 2:0 – projektplan
- habiliteringspublikation – færdiggørelse og formidling
Tak for samarbejdet til alle i bestyrelsen.
Pva bestyrelsen
Claus Vinther Nielsen, Formand
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