
 

Referat Generalforsamling 6/3 2022 
 

FRFM´s generalforsamling blev afholdt d 6. marts 2022 via zoom med følgende 

dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Rådenes beretning 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent 

7. Valg til bestyrelse 

8. Valg af revisor og suppleanter 

9. Valg til råd/udvalg 

10. Fremkomne forslag 

11. Eventuelt 

 

Der var 7 af 80 medlemmer repræsenterede ved generalforsamlingen og dirigenten, Frank 

Ahrensbøll, konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet, og at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

 

 

Ad 1) Valg af dirigent 

Frank Ahrensbøll vælges som dirigent. 

 

 

Ad 2) Valg af referent 

Hilde Ramnefjell Dolva vælges som referent. 

 

 

Ad 3) Formandens beretning  

Jesper Koefoed gennemgik formandens beretning: 

  

”2021 præget af Covid19 pandemien, og bestyrelsen har i årets løb brugt en del tid på at 

følge med i de skiftende krav og anbefalinger fra STPS, samt videreformidling af disse til 

medlemmerne. 

 

FRFM er medlem af de 2 paraplyforeninger RAB forum og Sundhedsrådet, der begge har 

været særdeles aktive i 2021, hvad angår Covid19 situationen. De to paraplyforeninger 



har indsamlet viden, talt med politikere, kommunikeret med STPS mv., så vi RAB-

behandlere kunne komme igennem Covid19 krisen på bedst tænkelige måde.  

De to paraplyforeninger har desuden arbejdet med fælles minimumskrav i forhold til 

efteruddannelse at RAB behandlere – noget vi i FRFM har været med til at påvirke via 

deltagelse i de to repræsentantskabsmøder afholdt i 2021. Desuden er der lavet en fælles 

aftale med KODA/Gramex, der har betydet en væsentlig indtægtsnedsættelse af  

KODA/Gramex kontingentet. 

 

FRFM har gennem årene også prioriteret det nordiske samarbejde i ”Nordisk Brancheråd” 

højt, men årsmødet blev – grundet Covid19 – aflyst i 2021 og flyttet til 2022. Bestyrelsen 

har deltaget i en række onlinemøder med repræsentanter fra de andre nordiske lande, 

noget I har kunnet læse om i vores rundskrivelse angående Nordisk Brancherådsmøde. 

 

Centralt for bestyrelsen har igennem mange år, har været afholdelsen af FRFM 

medlemskurser, og i 2021 afholdt foreningen et online kursus med Pernille Thomsen, et 

kursus med fysioterapeut og åndedrætsekspert Michael Scherling samt et 

førstehjælpskursus med Martin fra GivLivNu. Desværre måtte foreningen dog også flytte 

og aflyse flere kurser – grundet covid19 situationen. Vi er dog igen på rette spor med 

afholdelse af et ergonomikursus i april og et 2 dages kursus med en stærk repræsentant 

indenfor manuel behandling, Amber Davies, der kommer fra USA for at afholde kursus for 

os i juni. 

 

Så er der selvfølgeligt en del tilbagevendende administrative opgaver i form af 

medlemspleje, ajourføring i forhold til regler og krav udstukket af STPS, 

hjemmesideopdatering, facebook mv. og så noget foreningen kalder for ”ad hoc opgaver”, 

hvor vi har hensat midler til at få udarbejdet relevante enkeltstående opgaver for 

foreningen. I år har vi bl.a. udarbejdet et årshjul, der viser arbejdsopgaver for FRFM – 

noget der både skal gøre dagligdagen for os bestyrelsesmedlemmer lettere, men også 

noget der skal gøre det lettere at overdrage opgaver til nye bestyrelsesmedlemmer. Vi har 

udarbejdet en liste over massageskoler og uddannelsessteder der pt. eksisterer og kan 

være relevante for vores medlemmer, samt et resume af den RAB dialog proces der 

foregår i de paraplyforeninger, RABForum og Sundhedsrådet, som FRFM er medlem af.” 

 

 

Ad 4) Rådenes beretning 

Nordisk Brancheråd ved Ragnhild 

Nordisk Brancheråd har afholdt månedlige zoom møder gennem 2021, hvor meget har 

handlet om corona og håndteringen i de forskellige lande med hensyn til kompensationer 

mv. Ragnhild har leveret information om hvordan det har været i DK, som især de svenske 

deltagere har kunnet gå videre med til deres politikere, da de svenske massører ikke har 

været lukket ned som i Danmark, men i stedet mistet indtjening, idet en del af deres 

klienter valgte massage fra under nedlukningen. I Island fik massørerne kompensation i 

den første periode i 2020 men ikke i 2021, mens Norges Massasjeforbund kæmpede både 

med corona og afgørelsen om at gøre massage momspligtig, efter at den har været 



momsfri som i Danmark. Nordisk Brancheråds årsmøde afholdes efter al sandsynlighed på 

Island i september 2022. 

 

Etisk Råd 

Der har ikke været nogen sager i Etisk Råd i 2021 

 

 

Ad 5) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskabet blev godkendt. Frank gennemgik regnskabet og forklarede hvorfor der er 

minus i 2020 og 2021. Det er med vilje fordi vi som forening ikke må oparbejde formue. 

 

 

Ad 6) Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent 

Foreningen fastholder kontingentsatsen for 2022, hvilket betyder kr. 2.000 for almindeligt 

medlemskab og kr. 400 for at være RAB registreret. 

 

 

Ad 7) Valg til bestyrelse 

Frank Ahrensbøll, Jesper Koefoed, Ragnhild Saga Lamp og Hilde Ramnefjell Dolva 

genopstiller alle til bestyrelsen og vælges ind for 2022. 

 

 

Ad 8) Valg af revisor og suppleanter 

Kirsten Jensen blev valgt til revisor, mens Heeli Ingemann vælges som 1. Suppleant og 

Lone Nilsson som 2. suppleant 

 

 

Ad 9) Valg til råd/udvalg 

Martin Schou, Ivan Hangaard Nielsen (kontaktperson) og Gunna Højgaard blev valgt til 

Etisk Råd. 

 

Ragnhild Saga Lamp blev valgt til Nordisk Brancheråd. 

 

 

Ad 10) Fremkomne forslag 

Foreningen havde ikke modtaget nogen fremkomne forslag. 

 

 

Ad 11) Eventuelt 

 Flere medlemmer vil gerne have mere information om kravet til efteruddannelse. 

 Hvad er RAB? 

 Hvordan kan vi som massører få flere forsikringskunder.  

 Hvad kan vi påvirke muligheden for at få tilskud til massage gennem Sygesikringen 

Danmark.  



 Kan vi få RAB forum eller Sundhedsrådet til at udarbejde en fælles liste, hvor vi kan 

få vores RAB behandlere på. 

 Er der nogen mulighed for tilskud til cancerpatienter? 

 Dorthe Mainz (gennem Frank) vil gerne gennem spørgeskemaer til medlemmer 

kortlægge fokuspunkter på vores behandlinger og/eller spørgeskemaer til det 

etablerede system hvorfor de har vores ydelser som en del af deres tilbud fra et 

fagligt perspektiv. 

 

 

 


