
Kære medlem
DKF og NIKKB inviterer til årsmøde med 
generalforsamling 7., 8. og 9. november 
på Hotel Opus i Horsens.

Vi har opgraderet årsmødet med en 
ekstra dag, så vi slår dørene op allerede 
torsdag til en hel dag med systematisk 
efteruddannelse fra NIKKB. Du kan del
tage i et heldagskursus, der handler om 
enten nerverodstryk i nakken, billed
diagnostik eller sundhedspsykologi. 

Fredag er en medlemsdag dedikeret 
vores arbejdsliv, hverdag og identiet 
i bred forstand. Her er der først et 
plenumoplæg, der sætter rammen for 
eftermiddagen, hvor du kan deltage i en 
af tre workshops. Du kan fordybe dig i 
enten organisering af fremtidens klinik, 

den stressfri hverdag eller nonverbal 
kommunikation. Om aftenen kan du 
mingle med kolleger, møde studerende, 
deltage i en debat og snuppe en drink.

Lørdag står den på kiropraktorpolitik 
fra morgen til aften med general
forsamling, men også taler, priser og 
den stemningsfulde velkomst til nye 
kiropraktorer, der aflægger Kiroprak
torløfte.

Tre intense dage slutter med den 
legendariske årsfest lørdag aften med 
overraskelser, fest og musik.

Vi glæder os rigtigt meget til at se dig!

/ Bestyrelsen

Du tilmelder dig på NIKKB.dk. Der er en  
separat tilmelding til kurserne torsdag og så 
en samlet tilmelding til resten af års mødet. 
Find direkte link her hos DKF:
www.danskkiropraktorforening.dk/gf

 ÅRSMØDE  2019 

 TILMELD DIG  HELST SENEST 23. OKTOBER   

 BOOK OVERNATNING  SENEST 9. OKTOBER   

Hele hotellet er reserveret, men efter 9. 
oktober frigiver Hotel Opus ledige værelser 
til andre bookinger. Oplys, at du  deltager i 
årsmødet og få rabat.

Ring 76 25 72 00 eller  
mail til info@hotelopushorsens.dk

Afsender: Dansk Kiropraktor Forening • Peter Bangs Vej 30 • 2000 Frederiksberg

 ÅRSFEST  FÆNGSLET F O R M A N D 
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Læs mere om generalforsamlingen og årsmødet: 
www.danskkiropraktorforening.dk/gf 

 ÅRSMØDE  2019 
 TORSDAG 7. NOVEMBER  FAGDAG 

 8.30 Registrering
 10.00 Systematisk efteruddannelse fra NIKKB – inkl. frokost 2200 kr.

Håndtering af  
cervical radikulopati
Professor, kiropraktor David Byfield, 
ph.d., kiropraktor Henrik Hein 
Lauridsen og muskuloskeletal 
fysioterapeut Bibi Dige Heiberg 
under viser i diagnostik, behandling 
og træning af cervikal radiokulopati. 
Berettiger til kompensation fra Kiropraktor-
fonden og gælder som 8 timers systema-
tisk efteruddannelse i kategorien ’Behandling’

Why x-rays are  
still important – or?
Kiropraktor Sarah Dion, Cindy 
 Petersons arvtager, er specialist  
i billeddiagnostik. Få nyeste  
viden om især røntgens relevans 
og behov i en blanding af teori  
og masser af cases. 
Berettiger til kompensation fra Kiropraktor-fonden og 
gælder som 8 timers systematisk efteruddannelse i 
kategorien ’Diagnostik’

Treating people with  
pain – part I
Professor Tamar Pincus introducerer 
sine psykologiske metoder, der 
hjælper patienter med at håndtere 
smerter. Det er identisk med kurset 
fra Faglig Kongres og krav til opføl
gende kursus i 2020.
Berettiger til kompensation fra Kiropraktor-fonden og 
gælder som 8 timers systematisk efteruddannelse i 
kategorien ’Kommunikation’ 

18.00     Middag for kursister og tilstødende deltagere 325 kr.
 20.00 Torsdagsbar Gratis

 FREDAG 8. NOVEMBER  MEDLEMSDAG 

Kl. 7.30 Registrering                                                                                                                                             
Kl. 9.30 Velkomst og rammesætning Gratis

Kerneværdier og kommunikation
Sagar Constantin, som er erhvervspsykologisk rådgiver, indleder medlemsdagen med  
oplæg om, hvad kendskab til egne kerneværdier betyder, når man kommunikerer.

 12.30 Frokost 250 kr.
 13.30 Workshops Gratis                                                             

Organiser 
fremtidens  
klinik effektivt

lnnovatør Martin Grønbæk stiller 
skarpt på opgaver og kompetencekrav. 
Klinikejere deler, hvordan de har ud
viklet organiseringen af deres klinik.

Sådan aflæser 
du kropssprog

Ekspert Michael Sjøberg 
gennemgår, hvordan vi kan 

bruge nonverbal kommunikation til 
at forstå andre og understøtte vores 
budskab.

Sådan skaber du en  
stressfri hverdag 
HRspecialist Mette Bugge 
lærer dig at styrke arbejds
glæde og forebygge stress 
hos kolleger – og dig selv. 
Åbenhed og små indsatser 
gør en stor forskel, men hvordan.

Det optimale tvær- 
faglige samarbejde 
Rådgiver Sagar Con stan-
tin, kiropraktorer fra 
hospitaler og klinikker 
samt overlæge deler 
viden og gode råd.

 18.00 Spis & mingl Gratis                                                                                            
Mens du spiser en let aftensmad, kan du mingle med kolleger og udvalgsmedlemmer,  
der som dig er enten klinikejere, privatansatte, offentligt ansatte eller nyuddannede.  
Klinikker, der søger turnuskandidat, kan speeddate studerende til turnuscafe, hvor der også serveres mad.

 19.30 Aktuelt emne til debat Debat  Gratis
 21.00 Hygge og natmad Bus kører stud. til hytte Gratis

 LØRDAG 9. NOVEMBER  GENERALFORSAMLING 

 9.00 Registrering Bus kommer med stud. Gratis
 10.00 DKF’s generalforsamling 2019– åben del Generalforsamling Gratis

• Christian Freitag, formand,  
Praktiserende Lægers Organisation, holder tale  
• Lone Kousgaard Jørgensen,  
formand, DKF, fremlægger resultater   
• Festtaler, priser og løfteaflæggelse

 12.00 Frokost Frokost 250 kr.
 13.00 DKF’s generalforsamling 2019 – lukket del for medlemmer Generalforsamling Gratis

• Beretninger • Evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
• Regnskab, budget og kontingent • Valg af bestyrelse og råd 

 19.00 Årsfest 2019 i Fængslet 900 kr.

Speeddate klinikker, der 
søger turnuskandidat, imens 
du spiser lidt let mad

Årsmøde for  
studenter medlemmer

NIKKB-kursus 
om røntgen  
for sidsteårs-
studerende

GODT AT VIDE •  Alle medlemmer må deltage, men 
medlemmer, der er studerende, 
pensionerede, bosat i udlandet 
eller passive, har ikke stemmeret•  At stemme kræver, at man møder 

personligt op
•  Alle medlemmer af  bestyrelsen 

og af Dansk Kiropraktor Råd er 
altid på valg

•  Bestyrelsen og rådet skal stille 
forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, 

herunder forslag til formand. Melder der sig kandidater til bestyrelse eller råd, gennemføres 
afstemning under generalforsamlingen

•  Senest 12. oktober  offentliggør 
DKF lister med fuldtallig  bestyrelse og fuldtalligt råd•  Senest 26. oktober skal medlem

mer, der vil stille op, melde sig •  Senest 19. oktober skal medlem
mer, der har forslag til dagsordenen, maile det til DKF stilet  

til formanden. Bestyrelsen  udarbejder skriftlig kommentarer 
til evt. medlemsforslag.•  Senest 30. oktober udsender  DKF dags ordenen til generalforsamlingen.


