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Referat af Generalforsamlingen – webmøde - den 23. april 2020 kl. 17.00 
 
 

1. Valg af dirigent: Claus Voglhofer blev valgt og konstaterede, at mødet var indkaldt i overensstemmelse med 
vedtægterne. 
Valg af referent: Peter Stæhr blev valgt. 
 

2. Formandens beretning. Helle Borgstrøm fremlagde beretningen, der kan ses på hjemmesiden (nedenfor). 
Beretningen godkendt med ros. 
 

3. Aflæggelse af regnskab. Morten Rossen fremlagde regnskabet, der kan ses på hjemmesiden (nedenfor). 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Beretning fra udvalg 
• Uddannelsesudvalget. Charlotte Voglhofer fremlagde beretningen, der kan ses på hjemmesiden 
(nedenfor). 2019 var et godt år med mange kursister og en god økonomi, hvilket især skyldes SE-kurserne. 
Lisbeth Wemmelund er gået ud af lærergruppen. Charlotte takkede Lisbeth for hendes indsats gennem 
mange år. 
• Sekretær. Peter Stæhr orienterede om medlemssituationen. Vi er nu 380 medlemmer; det er samme 
antal som for 2 år siden og en fremgang på 17 i forhold til minimum i august 2019. Vi har stadig en stor 
gruppe medlemmer over 60 år, men der er en ny top af medlemmer i 40’erne, hvilket er lovende for 
fremtiden. 
 

5. • Beretning fra FIMM og ESSOMM. Karen Goss’ beretning kan ses på hjemmesiden (nedenfor). ESSOMM 
mødet i juni i Rom er efterfølgende blevet aflyst. 
• Beretning fra IAMMM kan ses på hjemmesiden (nedenfor). Berit Schiøttz-Christensen vil som nyvalgt 
science director for IAMMM arbejde for et udvidet samarbejde mellem IAMMM og ESSOMM. 
Masteruddannelsen i Luxemburg tales der ikke meget om. Ideen om Masteruddannelse i Padua er ret 
fysioterapeut orienteret. 
• Beretning fra LVS. Vi fik i 2019 kr. 10.000 i tilskud til Michel Kuchera’s undervisning på Masterkursus. Vi 
fik også lovning på kr. 15.000 til kurset i 2020, men det blev desværre aflyst p.gr.a. Corona-risikoen. 
 

6. Der var ingen forslag fra medlemmer. 
 

7. Helle Borgstrøm blev valg som formand for 2 år – hvorefter hendes funktionstid udløber. 
Berit Schiøttz-Christensen, Charlotte Voglhofer og Frederikke Uldall Urne blev genvalgt; der var ikke andre 
opstillede. 
Karen Goss blev valgt som associeret medlem. 
Salli Rose blev valgt som associeret medlem fra YL. 
 

8. Annette Mielbye blev genvalgt til revisor; der var ikke andre opstillede. 
 

9. Budget 2020 blev fremlagt af Morten Rossen; kan ses på hjemmesiden (nedenfor). På baggrund af de store 
kursfald frygtede kassereren et større underskud i 2020, hvilket der var taget højde for i det fremlagte. Der 
kom et par forslag til rettelser, hvorefter budget og uændret kontingent blev vedtaget. 
 

10. Morten Rossen spurgte til afgiften til Clearhaus og QuickPay, som vi betaler ved tilmeldinger til vore kurser. 
Claus Voglhofer kunne oplyse taksterne på de forskellige transaktioner. De skal indregnes i 
kursusregnskaberne, hvorfor Morten til hvert kursus skal have præcise oplysninger fra kursussekretæren. 
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