Referat af virtuel generalforsamling i Danske Psykomotoriske Terapeuter, den 29.
oktober 2022 kl. 10.00
Generalforsamlingen indledtes med, at Ditte-Marie Post (DMP) bød velkommen til generalforsamlingen i
DAP og sagde godmorgen til hver enkelt på skærmen, så alle fik mulighed for at se og høre hinanden.

1. Valg af dirigent og referent
Ad. 1)
Som dirigent valgte generalforsamlingen Lena Møller, og som referent valgtes Astrid Hjorth Balle.
Herefter gennemgik dirigenten et par praktiske bemærkninger vedrørende selve afviklingen af dagen og
læste dagsordenen op.
2. Valg af tre stemmetællere
Ad. 2)
Som stemmetællere valgte generalforsamlingen Anne Marie Tangaa Lange, Sheila Simonsen og Mireia
Serra Voltas.
3. Beretningen for generalforsamlingsperioden
Ad. 3)
DMP gjorde nedslag i den i indkaldelsen udsendte beretning og fremhævede bl.a.:
• DAP’s arbejde med at servicere alle vores medlemsgrupper
• DAP’s arbejde for at få taletid i medierne
• Arbejdet for at få faget autoriseret
• Resultaterne af OK21
• Brandingprojektet, herunder de aktiviteter og arrangementer det har kastet af sig.
• De øgede rådgivningsressourcer i DAP.
Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål eller kommentarer, hvilket ikke var tilfældet.
Beretningen blev således taget til efterretning.
4. Årsregnskab for 2020 og 2021 fremlægges til godkendelse
Ad. 4)
Sekretariatsleder Gert Møller Thaysen (GMT) og økonomi- og administrationsmedarbejder Jane Bach (JB)

1

gennemgik årsregnskaberne for 2020 og 2021 og fremlagde foruden et par
konkrete nedslag de to årsresultater og foreningens egenkapital i de to år:
Årsresultat for 2020: -68.349 kr.
Årsresultat for 2021: 70.631 kr.
Egenkapital i 2020: 1.035.642 kr.
Egenkapital i 2021: 1.106.273 kr.
Regnskaberne for 2020 og 2021 blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.
5. Godkendelse af budget for de kommende to regnskabsår 2023 og 2024
Ad. 5)
JB gennemgik de af indkaldelsen fremsendte budgetter for 2023 og 2024.
Vedr. 2023:
JB fortæller, at det vurderes, at vores faste omkostninger stiger med 10-15%.
Herefter blev de enkelte poster gennemgået.
Der forventes et resultat på: 194.800 kr.
Spørgsmål fra GF: Hvorfor er der ikke afsat penge til videreførelse af branding?
GMT svarer: Vi er forsigtige pga. prisstigninger, men der er afsat 100.000 kr.
Fra GF spørges der herefter: Har vi har tal på, hvor stor en procentdel af det samlede antal psykomotoriske
terapeuter i Danmark, som er medlemmer af DAP?
GMT svarer: Vi har tal fra FTFa, som viser, at de har 300 medlemmer, som ikke med i DAP. Dertil kommer
de studerende, som ikke er medlemmer her.
Lars Granerud (LG) supplerer: Det vurderes, at vi har en organiseringsgrad på 50% af den samlede
faggruppe, hvilket stemmer godt overens med den generelle organiseringsgrad, når vi ser på det danske
arbejdsmarked samlet.
Dirigenten konkluderer herefter, at budgettet er godkendt uden yderligere kommentarer.
Vedr. 2024:
JB gennemgik de enkelte poster.
Der forventes et resultat på: 145.800 kr.
Fra GF spørges der herefter: Hvor mange penge er der afsat til branding i 2024?
GMT svarer: Det er svært at vurdere, hvor store omkostningerne bliver, men der er afsat 150.000 kr. i 2024.
Hvad angår autorisationsomkostninger er de indlagt i administrationsomkostningerne.
Dirigenten konkluderer herefter, at budgettet er godkendt.
Efter punkt 5 blev der holdt en kort pause. Ved opstart efter pausen blev vinderen af den sponsorerede
gavekurv udtrukket, og det blev Mireia Serra Voltas – stort tillykke med det.
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6. Indkomne forslag:
a) Hovedbestyrelsen indstiller en række forslag til vedtægtsændringer
b) Hovedbestyrelsen indstiller, at aktive medlemmer i 2023 opkræves kr.
200 til konfliktfonden, og at der i 2024 opkræves kr. 200 til forskningspuljen.
Forud for behandlingen af forslagene gennemgik dirigenten de grupper, som afstemningerne om
vedtægtsændringerne for overblikkets og afviklingens skyld var delt op i.
Ad 6a)
Vedr. gruppen af forslag til ikke indholdsændrende rettelser:
Fra GF blev der spurgt: Hvad er forskellen mellem paragraf 4, stk. 1 og paragraf 4, stk. 2?
DMP svarer: Den ene vedrører udmeldelse, og den anden vedrører ændringer i medlemskabet.
Herefter blev alle de ikke indholdsændrende rettelsesforslag godkendt. Det drejer sig om
ændringsforslagene i følgende paragraffer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020  2022 (i titlen på vedtægterne)
Alle ændringer under § 2
Alle ændringer under § 3
Alle ændringer under § 4
§ 8, stk. 3, pkt. 4
§ 8, stk. 5, pkt. 7
§ 8, stk. 7
§ 9. stk. 4
§ 10, stk. 9
§ 10, stk. 10

(se indkaldelsen for de enkelte ændringsforslag.)
Vedr. gruppen af forslag til ændringer i valg af næstformand:
Fra GF blev der spurgt: Hvorfor skal næstformanden vælges af egen midte, og ændrer det rollen?
Svar fra DMP: Næstformanden modtager ikke honorar længere, da der ikke er så mange opgaver.
Næstformandens opgave er at træde til, hvis formanden melder forfald.
Spørgsmål fra GF: Hvornår er beslutningen truffet?
DMP svarer: Det er et resultat af de seneste par års udvikling.
Spørgsmål fra GF: Er det korrekt forstået, at næstformanden ”kun” aktiveres i formandens fravær.
DMP svarer: Det er korrekt forstået.
Kommentar fra GF: Man skal være opmærksom på, at der er årstal involveret i ændringsforslaget, som så
skal ændres hvert år.
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DMP svarer: Det er taget til efterretning.
Kommentar fra GF: Det kan sætte hovedbestyrelsen under pres, at der skal
vælges næstformand af egen midte.
Spørgsmål fra GF: Går næstformandens honorar så til formanden?
DPM svarer: Nej, det går tilbage til driften.
DMP kommenterer videre: DAP har ikke økonomi til at aflønne en næstformand, når der ikke er nogle
reelle opgaver forbundet med det andet end at springe til, hvis formanden får varigt forfald.
Spørgsmål fra GF: Hvordan sikrer I kontinuitet ved formandsskifte?
DMP svarer: Vi vil arbejde for en overleveringsperiode ved et fremtidigt formandsskifte.
Opfølgende spørgsmål fra GF: Kan det skrives i vedtægterne, at der skal sikres overlevering?
DMP svarer: Ja, det kan det – det tager vi med til næste generalforsamling, som er i 2024.
Spørgsmål fra GF: Hvordan sikrer I, at der ikke kommer huller ved skifte?
DMP svarer: I det øjeblik en formand meddeler, at vedkommende ikke genopstiller, vil der gå en
overleveringsfase i gang.
Kommentar fra GF: Uanset om der er honorar eller ej, bør der vælges en næstformand.
Kommentar fra GF: Der udtrykkes igen bekymring for kontinuiteten i tilfælde af formandens afgang.
Uddybning fra DMP: Der vil blive ved med at være en næstformand, den vælges blot af egen midte. Ønsket
om denne ændring bunder også i, at sekretariatet varetager alle de administrative opgaver, og at der derfor
ikke længere falder opgaver af den type den vej.
Herefter stemte generalforsamlingen om forslaget, og for forslaget stemte 17, og imod stemte 14.
Forslaget blev derfor vedtaget. Det drejer sig om ændringsforslagene i følgende paragraffer:
•
•

§ 8, stk. 5, pkt. 8
hele § 12

(se indkaldelsen for de enkelte ændringsforslag.)
Vedr. gruppen af forslag til ændringer i antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer:
DMP indledte med at motivere forslaget: DAP har med det nuværende antal medlemmer af
hovedbestyrelsen en meget stor hovedbestyrelse – også ift. andre lignende foreninger. I og med at
medlemmerne af hovedbestyrelsen på nær formanden sidder der frivilligt, kan det være svært at mønstre
så mange, ligesom det med denne reduktion vil blive lettere at være beslutningsdygtige på møderne.
Spørgsmål fra GF: Hvad sker der ved stemmelighed?
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Svar fra DMP: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Og er
formanden ikke til stede, er det næstformandens stemme, som afgør det.
Spørgsmål fra GF: Går det endelige antal hovedbestyrelsesmedlemmer op eller ned?
Svar fra DMP: Vi går ned på 7 inkl. formand, næstformand + 2 suppleanter.
Herefter gik generalforsamlingen til afstemning. For forslaget stemte 23 for og 5 i mod. Forslaget blev
derfor vedtaget. Det drejer sig om ændringsforslagene i følgende paragraffer:
•
•

§ 10, stk. 3
§ 10, stk. 12

(se indkaldelsen for de enkelte ændringsforslag.)
Vedr. gruppen af forslag til ændringer i forretningsudvalgets sammensætning:
DMP motiverer forslaget og understreger, at det er en konsekvens af de just vedtagne ændringer.
Kommentar fra GF: Med den ændring vil der ske en magtforskydning, som i teorien betyder, at formanden,
i tilfælde af at der udover formanden kun er en til stede ved forretningsudvalgsmødet, som ikke er
næstformanden, kan træffe beslutninger på et helt forretningsudvalgs vegne.
På den baggrund frafalder hovedbestyrelsens forslag, og det kommer således ikke til afstemning. Det
betyder, at forretningsudvalgets størrelse er uændret.
Vedrørende forslag til ændringer i vedtægterne til konfliktfonden:
Der er kun tale om en tilføjelse af en paragraf. GF vedtager forslaget. Se indkaldelsen for de enkelte
ændringsforslag.
Vedrørende ændringer til de etiske retningslinjer:
GF vedtager alle ændringsforslag, som udelukkende er af ikke-betydningsændrende karakter. Se
indkaldelsen for de enkelte ændringsforslag.
Ad 6b)
DMP motiverer forslaget og understreger, at det er det, vi ”plejer” at gøre.
Spørgsmål fra GF: Hvorfor er det kun de aktive, der opkræves til konfliktfonden?
DMP svarer: Fordi det er dem, der er i arbejde (eller arbejdssøgende), og som dermed kan ende i konflikt.
GF vedtager forslaget.
Efter dette punkt blev der holdt en halv times pause.
7. Godkendelse af arbejdsplan 2023-2024
Ad. 7)
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Under dette punkt gennemgår DMP den af indkaldelsen udsendte arbejdsplan
i grove træk. Arbejdsplanen udstikker rammerne for DAP’s arbejde de næste
to år:
•
•
•
•
•
•

En professionel forening for et professionelt fag
En forening for alle PMT’er
Ikke en hobby, men en profession – de selvstændige
Kendt af de rigtige, for det rigtige
OK24 – de offentlige overenskomstforhandlinger
Autorisation

Spørgsmål fra GF: Sammenligner man kun vores faggruppe med de andre i Sundhedskartellet, eller kigger
man også mod andre ift. overenskomst?
DMP svarer: Ja, det gør man – vi forsøger at have vores opmærksomhed på alle de steder, der er PMT’er
beskæftiget.
Spørgsmål fra GF: Ønsker I input til, hvordan man kan arbejde med de forskellige punkter?
DMP svarer: Input og forslag er altid velkomne og kærkomne!
Spørgsmål fra GF: Hvad er jeres erfaringer med ansættelse af PMT’er i dagtilbud?
DMP svarer: Vi arbejder hele tiden for at forbedre de psykomotoriske terapeuters mulighed for at blive
ansat i dagtilbud med fagtitel.
Opfølgende spørgsmål fra GF: Oplever I, at det flytter sig?
DMP svarer: Ja, lige så stille oplever vi, at det bliver smidigere for psykomotoriske terapeuter at blive ansat
med fagtitel.
Spørgsmål fra GF: Hvordan arbejder I med at gøre det lettere?
DMP svarer: Vi er løbende i dialog med de relevante parter ift. at gøre det lettere, og vi bliver vi hele tiden
klogere.
Herefter godkendte GF arbejdsplanen for 2023 og 2024.
8. Valg til HB
Som følge af de under punkt 6a vedtagne vedtægtsændringer skal der under dette punkt vælges 6
medlemmer til DAP’s hovedbestyrelse.
Vivi Mandrup meddelte, at hun trækker sit kandidatur tilbage. Nanna Marie Jensen meddelte sit kandidatur
på dagen og motiverede sin opstilling med en kort tale.
Mireia Serra Voltas meddelte, at hun trækker sig som kandidat og i stedet stiller op som suppleant.
Der endte således med at være 6 opstillede kandidater til 6 pladser, hvorfor de alle 6 automatisk blev valgt.
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De 6 er:
•
•
•
•
•
•

Lea Bech
Ian Lousdal
Nanna Marie Jensen
Karin Boye Ylönen
Camilla Sillesen
Carsten Jürgensen

På dagen stillede Jane Seifert op som suppleant, og det gjorde Hedvig Dybdal også. Jane Seiferts kandidatur
blev motiveret ved, at LG læste en tekst fra hende op (hun var ikke selv til stede), og Hedvig Dybdal
motiverede sit kandidatur med en kort tale.
GF gik hermed til afstemning om de to suppleantpladser blandt de tre kandidater. Som suppleanter valgte
GF Hedvig Dybdal med 21 stemmer og Mireia med 18 stemmer.
DMP takkede herefter de afgående medlemmer og bød de nye velkommen.
9. Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant
a) Valg af kritisk revisor: Kirsten Høngsmark ønsker genvalg
b) Valg af suppleant
Ad. 9a)
GF genvalgte Kirsten Høngsmark som kritisk revisor uden modkandidater.
Ad. 9b)
DMP introducerede kort til, hvad rollen som kritisk revisor indebærer, og hvad rollen som suppleant deraf
indebærer. Lea Bech meldte sig som suppleant og blev valgt uden modkandidater.
10. Etisk udvalg: Valg af formand, to ordinære medlemmer og to suppleanter
a) Valg af formand: Linda Jørgensen ønsker genvalg
b) Valg af to ordinære medlemmer: Else Alliverti, og Lone Frimodt opstiller
c) Valg af to suppleanter: Elise Runge genopstiller, og Jeanne M.K. Vedstesen genopstiller
Ad. 10a)
GF genvælger Linda Jørgensen som formand for etisk udvalg uden modkandidater.
Ad. 10b)
GF genvælger Else Alliverti og vælger Lone Frimodt uden modkandidater.
Ad. 10c)
GF genvælger Elise Runge og Jeanne M.K. Vedstesen uden modkandidater.
11. Eventuelt
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Ad. 11)
Kommentar fra GF: Navnet DAP undrer, og i forlængelse heraf gøres der
opmærksom på, at DAP’s ejerskab over domænet dpmt.dk udløber 30.
oktober 2022, og der tales for, at det forlænges.
DMP svarer: En navneændring er ikke noget, vi overvejer herindefra. Men det kan selvfølgelig tages op i
den nye hovedbestyrelse.
Kommentar fra GF: Det foreslås, at der iværksættes en undersøgelse af, hvad DAP kan gøre bedre – fx
blandt tidligere medlemmer eller i den store facebookgruppe.
DMP svarer: Vi har altid fokus på, hvad vi kan gøre bedre. Når vi spørger dem, der melder sig ud, er det som
hovedregel ikke pga. DAP’s indsats eller mangel på samme, men mere pga. brancheskift, økonomi eller
andet.
Kommentar fra GF: Det bør tydeliggøres, at der i vedtægterne (paragraf 7, stk. 1) med
studentermedlemskab menes dem, der læser på psykomotorikstudiet og ikke fx kandidatstuderende.
LG svarer: Med studentermedlemskab menes dem, der går på psykomotorikuddannelsen.
DMP supplerer: Det er taget ad notam, at det skal præciseres ved næste generalforsamling.
Spørgsmål fra GF: Hvorfor må studerende ikke stemme?
DMP svarer: Det er vigtigt, at de tillidsvalgte repræsenterer det psykomotoriske arbejdsmarked bedst
muligt, og at overenskomstovervejelser og andre ansættelsesmæssige forhold reflekteres bedst muligt i
hovedbestyrelsen.
Kommentar fra GF: Det kunne være en mulighed at få stemmeret fra 4. semester, men det vil blive taget
med til hovedbestyrelsen.
Kommentar fra GF: En af fordelene ved at være studerende er også, at man får billig
erhvervsansvarsforsikring.
Kl. 14.15 sagde dirigent Lena Møller tak for en god dag, og Ditte-Marie Post sagde tak til alle de deltagende
og ønskede god weekend.
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