
REFERAT GENERALFORSAMLING 27.1.19 

Tilstede; 8 

Afbud; 4 

 

 

1. Frank valgt til dirigent 

2. Hilde valgt til referent 

 

3. Formandens beretning; medlemstilgangen er god, og sekretær og Formand bruger mere og mere 

tid på at besvare mail og telefonopkald. Økonomien er sund – foreningen har faste udgifter til 

ansvarsforsikring (TRYG), sundhedsrådet, KODA, Styrelsen for patientsikkerhed (årligt afgift for at 

kunne RAB-registrere vores medlemmer) samt Sundhedsrådet, der laver lobbyarbejde, politisk 

arbejde mv. for RAB behandlere generelt. Derudover prioriterer foreningen Nordisk Brancheråd, 

der i år blev afholdt i Norge og hvor foreningen var repræsenteret ved Ragnhild. FRFM har deltaget 

i temadage om forskning vedr. kræftpatienter og komplementær behandling i Odense, og sidst – 

men ikke mindst – prioriterer foreningen afholdelse af attraktive medlemskurser for foreningens 

medlemmer. I 2018 afholdte foreningen bl.a. medlemsmøder om fodens anatomi ved fysioterapeut 

Jesper Kousted, et meget spændende kursus om organers indflydelse på spændinger i ryggen, og vi 

har også fået gang i kursusafholdelsen i Jylland. Ud over det, er det foreningens erfaring at der 

kommer mere og mere relevant lovgivning indenfor vores område, og det er noget vi som 

bestyrelse vil komme til at skulle holde mere og mere øje med i fremtiden – hvorfor også der må 

afsættes økonomiske ressourcer til dette område. Qua den stigende medlemstilgang har 

foreningen valgt at indkøbe en bærbar computer, der skal følge sekretæren. Vi har udarbejdet et 

postkort til vores medlemmer, der kort fortæller deres klienter hvad det betyder for deres 

behandler at være medlem af FRFM, og dette arbejde vil vi fortsætte i 2019, med fokus på 

udarbejdelsen af en brochure. Vi har i 2018 også fået en Facebookside, som vi forventer os meget 

af i det kommende år, ligesom kurserne igen vil have 1. prioritet – bl.a. er et førstehjælpskursus 

højt på vores prioriteringsliste. 

 

4. Rådenes beretning; Ragnhild 

Nordisk Brancheråd for Massage blev i 2018 afholdt i Drammen i Norge. Her diskuterede man bl.a. 

muligheden for at lave en fælles platform, hvilke fag der kunne være fælles for nordisk massage, 

udviklingen af en NMA (Nordic Massage Association) og udarbejdelse af en uddannelsesplan. Mere 

generelt kan man sige at NB er blevet mere end den tænketank, rådet startede op som – nu sætter 

man mere og mere også handling bag tankerne. 

 

5. Etisk Råd 

Ingen sager i år 😊 

 

 

6. Kassérens fremlæggelse af regnskab og budget godkendes enstemmigt. 

 

Foreningen vælger at hæve kontingentet til kr 2000,- pr år (fra 2020) og RAB gebyret til kr. 400,- 



 

Valg af bestyrelse og suppleanter: 

Hilde Ramnefjell Dolva genvælges ,men vælger at fratræde som sekretær. Frank Ahrensbøll 

genvælges og overtager kasser posten. Ragnhild Lamp genvælges og fortsætter som menigt 

bestyrelsesmedlem. Jesper Koefoed genvælges og vælger at fratræde som kasser, men fortætter 

som Formand og påtager sig sekretæropgaven. Lene Gundersen og Lilli Jespersen vælges til 

henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

 

Valg af revisor 

Lene Gundersen vælges. 

 

Valg af råd og udvalg; 

Etisk Råd: Ivan og genvælges, mens Ulla Vollmer Lund vælges som nyt medlem. 

 

Nordisk Brancheråd 

Ragnhild stiller op igen og bliver valgt 

 

Ingen indkomne forslag 

 

Det var ingen indkomne forslag under ”Eventuelt”. 


