BESLUTNINGSREFERAT
DANSK KIROPRAKTOR FORENING
GENERALFORSAMLING 2019
Lørdag den 9. november 2019 på Hotel Opus Horsens
BESLUTNINGSREFERAT
1. Generalforsamlingen åbnes af DKF’s formand
Formand Lone Kousgaard Jørgensen åbnede generalforsamlingen kl. 10.00 og bød velkommen til deltagerne. Derefter præsenterede alle bestyrelsesmedlemmer sig for forsamlingen.
Efter dette introducerede formand Lone Kousgaard Jørgensen den første gæstetaler Christian Freitag, formand for PLO.
Christian Freitag lagde i sin tale vægt på tre spørgsmål, som læger og kiropraktorer deler udfordringen med.
For det første hvorfor det nogle gang er lidt svært mellem lægerne og kiropraktorerne?
For det andet hvad kan vi gøre her og nu, som kan bringe os tættere sammen til gavn
for patienter og os selv?
Og for det tredje, hvad sker der mon i sundhedsvæsenet i fremtiden?
Som et bud på svar på det første fremhævede Christian Freitag, at lægerne og kiropraktorerne har flere fælles træk og interesser end forskelle. Og at det er hans opfattelse, at man ikke oplever hinanden som konkurrenter, så det svære mellem de to faggrupper er måske mere historisk betinget.
For det andet foreslog Freitag, at det kunne være en mulighed at tage udgangspunkt i
det faglige samarbejde ved henvisninger og epikriser, for at bringes de to faggrupper
tættere sammen. Eksempelvis har lægerne etableret kvalitetsklynger, der skal håndtere den lægefaglige kvalitet, og det langt mere databaseret end det sker i dag. De 105
selvstyrende enheder, som klyngerne er, vil gerne i interaktion med andre lokale sundhedsfaglige grupper, så det kunne være en mulighed at finde og dele data på, hvordan
den praktiserende læges henvisning til kiropraktor ser ud lokalt og konkret.
For det tredje i forhold til fremtiden i sundhedsvæsenet – det nære sundhedsvæsen –
så samarbejder PLO også med partier på Christiansborg og Danske Regioner. Alt tyder
på, at der kommer noget i retning af de 21 akutsygehuse, og meget vil formentligt

handle om ældre medicinske borgere og psykiatriske patienter. Hvis der skal sikres
sammenhæng mellem sektorer, så skal fagfolk mødes mere end politikerne. Derfor ser
Freitag det som afgørende vigtigt, at kiropraktorerne kommer ind i samarbejdet, når
det kommer til borgere med lidelse i bevægeapparatet.

Formand Lone Kousgaard Jørgensen introducerede næste taler Anette Roed, formand
for Kiropraktorfonden og NIKKB. Anette Roed talte om NIKKB’s anerkendte arbejde,
herunder at der det seneste år er offentliggjort 27 videnskabelige artikler. Det siger en
hel del om forskernes aktivitet, og underbygger NIKKB’s og forskernes vigtige rolle i
forskning vedrørende klinisk biomekanik og kiropraktorfaget generelt.
Endelig bød formand Lone Kousgaard Jørgensen velkommen til den tredje og sidste
gæstetaler Line Press Sørensen, formand for DSK.
Line Press Sørensen talte om de seneste par års aktiviteter, der kommer til udtryk ved
stor travlhed i selskabet.
Årets priser:
Specialeprisen: Thomas Damsgaard og Katrine Kildsgaard.
Årets kiropraktor: Klaus Doktor.
Offentliggørelse af to nye professorater på SDU:
Lise Hestbæk og Tue Secher Jensen.
Derefter blev der aflagt kiropraktorløfte af de nyuddannede kiropraktorer og medlemmer af DKF.

2. Valg af dirigent v/formanden
Efter frokost bød formand Lone Kousgaard Jørgensen velkommen til selve generalforsamlingen, og startede med at motivere bestyrelsens forslag til dirigent. Advokat Eigil
Lego Andersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
3 og 4. Formandens mundtlige beretning og bestyrelsens skriftlige beretning
Formand Lone Kousgaard Jørgensen aflagde mundtlig beretning. Beretningen blev efterfølgende sat til debat sammen med den skriftlige beretning. Da der ingen spørgsmål
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eller bemærkninger var fra salen, blev både den skriftlige og mundtlige beretning taget
til efterretning.

5. Dansk Kiropraktor Råds beretning
Dansk Kiropraktor Råds formand Anders Tromholt indledte sin beretning med at fremhæve, at det er et enigt Råd, der står bag og bakker op om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedrørende Rådets opgaver og funktioner. Derefter aflagde formanden Rådets mundtlige beretning, der blev taget til efterretning, uden spørgsmål fra salen.
6. Forslag til ændring af foreningens love.
Dirigenten redegjorde herefter for de foreslåede vedtægtsændringers overordnede
indhold, og processen for fremsættelse og vedtagelse; forslag A vedrørende Rådet blev
fremlagt til vedtagelse som et samlet forslag. Derefter forslag B og C om henholdsvis
Copydan og ny kontingentgruppe for klinikejere eller medejere uden ydernummer.
Næstformand Michael Christensen præsenterede og motiverede forslagene et af gangen, og da der ikke var spørgsmål fra salen, satte dirigenten alle forslag til skriftlig afstemning med forklaring om afstemningsmetoden og refererede til det skriftlige, og på
forhånd udsendte materiale, og vedtagelseskrav: vedtægtsændringer kræver kvalificeret majoritet på 2/3.
Forslag A, B og C blev vedtaget med følgende stemmefordeling (udleveret 259 stemmesedler, 238 indsamlet og optalt):

Forslag A vedr. vedtægtsændringer

For
232

Imod Blank
1
5

I alt
238

Forslag B vedr. ophavsret

223

6

9

238

Forslag C vedr. ny kontingentgruppe

215

21

2

238

Efter stemmeoptællingen oplyste dirigenten generalforsamlingen om resultatet og erklærede alle tre forslag vedtaget.
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7. Regnskabsaflæggelse
Foreningens reviderede regnskaber for 2017/2018 og 2018/2019 blev fremlagt til godkendelse. Revisorpåtegning og den interne kritiske revisors bemærkninger fremgår af
årsrapporterne.
Foreningens statsautoriserede revisor fra Kreston CM Bent Kofoed gennemgik regnskabet grundigt, og eneste spørgsmål fra salen kom fra Anne Bornø, der rejste spørgsmål
til, hvorfor revisoren i det fremsendte materiale kun havde underskrevet regnskabet
for 2017/2018 og ikke for år 2018/2019. Revisor Bent Kofoed meddelte, at dette var en
forglemmelse, og underskrev straks på stedet.
Regnskaberne blev godkendt.
8. Fastsættelse af kontingent og budget
Anders Jørgensen redegjorde for budgetforslaget og foreslog, at kontingenterne for de
nuværende medlemsgrupper blev fastsat på uændret niveau for 2020 og 2021.
Endvidere redegjorde Anders Jørgensen for bestyrelsens motivation for fastsættelse af
kontingent for den nye kontingentgruppe af klinikejere uden ydernummer.
Der var ingen ønske om afstemning, og budgettet blev taget til efterretning og kontingentet vedtaget og er som følger:
 Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer
eller medejer af en klinik (klinikejere):
20.000 kr.
 Ordinære medlemmer i erhverv,
der er ejer eller medejer af kiropraktisk klinik
uden for overenskomsten om kiropraktik
17.200 kr.
 Øvrige ordinære medlemmer i erhverv
(ansatte og selvstændige uden egen klinik):
17.200 kr.
 Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i
det offentlige uden ledelsesbeføjelser
12.000 kr.
 Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår
(1/4 ordinært kontingent)
4.300 kr.
 Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår
(1/2 ordinært kontingent)
8.600 kr.
 Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår
(3/4 ordinært kontingent)
12.900 kr.
 Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiske
uddannelse (1/4 ordinært kontingent)
4.300 kr.
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Arbejdsløse medlemmer
Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv
Medlemmer i udlandet
Passive medlemmer
Pensionerede medlemmer
Studentermedlemmer

1.600 kr.
1.600 kr.
1.600 kr.
1.600 kr.
500 kr.
0 kr.

Foranlediget af et spørgsmål fra et medlem i pausen, redegjorde dirigenten kort for de
nye bestyrelseshonorarer.
9. Valg
Valg til bestyrelsen
I henhold til DKF’s love er den afgående bestyrelse forpligtet til at stille forslag til en ny
fuldtallig bestyrelse. Kandidatliste blev offentliggjort den 26. oktober 2019.
Der var ikke anmeldt øvrige kandidater til posterne, hvorfor alle genopstillede blev
valgt. Den nye bestyrelse ser derfor således ud:
Lone Kousgaard Jørgensen, formand (genvalgt)
Øvrige medlemmer:
Janni Bang Brodersen (genvalgt)
Michael Christensen (genvalgt)
Christina Nielsen (genvalgt)
Jacob Toft Vestergaard (genvalgt)
Pernille Popp (genvalgt)
Anders Jørgensen (genvalgt)
Valg til Dansk Kiropraktor Råd
I henhold til DKF’s love er det afgående råd forpligtet til at stille forslag til et nyt fuldtalligt råd. Kandidatliste blev offentliggjort den 26. oktober 2019.
Der var ikke anmeldt øvrige kandidater til posterne som henholdsvis formand og medlemmer af rådet.
Dansk Kiropraktor Råd blev derfor valgt som foreslået.
Anders Tromholt, formand (genvalgt)
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Øvrige medlemmer
Tue Secher Jensen (genvalgt)
Nis Alnor (genvalgt)
Kenneth Ramsby (genvalgt)
John Petri Petersen (genvalgt)
Frank Føns Jensen (suppleant) (genvalgt)
Susanne Brogaard Krogh (suppleant) (genvalgt)
Intern kritisk revisor og suppleant
Der var ikke yderligere kandidater end de to nuværende, der begge modtog genvalg.
Revisor Gunvor Jørnsgård (genvalgt)
Revisorsuppleant Kirsten Sillehoved (genvalgt)
10. Næste mødested
Årsmøde 2020 med Faglig Kongres afholdes den 8. – 10. november 2020 i Odeon,
Odense.
I 2020 afholdes næste ordinære generalforsamling i Region Sjælland.
11. Eventuelt
Under eventuelt indtog først Erik Poulsen talerstolen, og opfordrede til deltagelse i
DSK’s workshop om kliniske retningslinjer, som bliver afholdt den 7. marts 2020.
Derefter talte Frank Føns til forsamlingen om disharmonien mellem det stigende antal
kiropraktorer og færre patienter pr. kiropraktor, og stillede spørgsmålstegn ved, om
det går så godt, som standen går rundt og tror.
Afslutningsvist foreslog Gunvor Jørnsgaard, at der til hvert årsmøde Kongres 2020 udbydes et modul for kliniksekretærer, således også disse kan drage fordel af sparring og
erfaringsudveksling med kollegaer fra andre klinikker i samme jobfunktioner.
Formand Lone Kousgaard Jørgensen afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 15.40.
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