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LØrdag den 13. november 2021., Odeon Kongrescenter, Odense

BESLUTNINGSREFERAT

1. Generalforsamlingen åbnes af DKF's formand
Formand Lone Kousgaard Jørgensen åbnede generalforsamlingen kl. L0.00, bød velkommen til del-
tagerne og annoncerede, at første del af generalforsamlingen er uddeling af priser, aflæggelse af
kiropraktorløftet og markering af afdøde medlemmer.

Clara Emilie Westermann og Ann Fredsted Aalling modtog Forenings Specialepris 2O2L f or specialet
"Sociodemografisk karakteristik af førstegangs, enkeltniveau simpelt lumbalt prolapsopererede på

Rygcenter Syddanmark". ProfessorJan Hartvigsen overrakte prisen og læste indstillingen op.

Mikkel Bundsgaard Konner blev drets kiroproktor.

Henrik Wulff Christensen modtog DKF's store ærespris 'Kiropraktorprisen' for sit helt enorme ar-
bejdeforfaget, både som forsker, kiropraktor, idemand og, ikke mindst, som direktØrfor Kiroprak-
torernes Videnscenter.

Derefter blev der aflagt kiropraktorløfte af de nyuddannede kiropraktorer og medlemmer af DKF

siden sidste årsmøde. Da sidste årsmøde foregik virtuelt, blev sidste års nyuddannede/nye med-
lemmer ligeledes nævnt fra scenen.

Afdøde Palle Rosenvinge blev mindet med et øjebliks stilhed.

2. Valg af dirigent v/formanden
Efter en kort pause motiverede formand Lone Kousgaard Jørgensen bestyrelsens forslag til dirigent.
Advokat Jens Arnesen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
ind kaldt, sa mt at generalforsa m lingen var besl utn ingsdygtig.

3 og 4. Formandens mundtlige beretning og bestyrelsens skriftlige beretning
Formand Lone Kousgaard Jørgensen aflagde mundtlig beretning.

Generalforsamlingen blev herefter afbrudt for frokostpause med mulighed for, at der kunne afleve-
res 'spørgsmål/debatsedler' til den efterfølgende debat af den mundtlige og skriftlige beretning.

Efter frokostpausen åbnede dirigenten for spprgsmå1. Der var en lang række spørgsmå|, indlæg og
kommentarer fra salen, bl.a. inden for følgende emner:
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o Hvordan skaffes/sikres der beskæftigelse/positioner til kiropraktorer i andre funktioner end
primær praksis/klinikker?

o Hvad er der gjort for at få flere kiropraktorer?
o Hvordan sikres kvaliteten af den kliniske del af basisuddannelsen og bedre samarbejde med

SDU?

o Hvad er planerne for fortsat sikring af kvaliteten i turnusuddannelsen og fortsat rekruttering
af tutorer med nedsat tilskud?

o Hvor er nervesystemet henne i forhold til branding af faget?
o Hvad kan der gøres ved udfordringer med implementering og fortsat udbredelse af pak-

kerne, når der kontrolleres nidkært på dato-overholdelse?
o Hvad er visionerne for de kommende overenskomster, især i forhold til honorarudviklingen,

flere/mindre bøvlede pakker, kontrol og'ultimative' krav fra Danske Regioner?
o Hvad og hvornår sker der noget i forhold til de aftalte elementer om kvalitet i overenskom-

sten?
o Hvad er erfaringerne vedrørende epikrisekravet i overenskomsten?
o Hvad er tankerne i forhold til røntgens indplacering i praksis?
o Hvorfor gives der tilskud til DAB-meter, når det ikke er et krav?
o Opfordring til at bruge interesseudvalgene, f.eks. Klinikejerudvalget i forhold til kliniksalg

mv.

Formanden og enkelte bestyrelsesmedlemmer kommenterede og besvarede løbende de forskellige
indlæg og efter en time og tre kvarter konstaterede dirigenten, at både den skriftlige og mundtlige
beretning var taget til efterretning med de faldende bemærkninger.

5. Dansk Kiropraktor Råds beretning
Efter en kort pause aflagde rådsformand Anders Tromholt Dansk Kiropraktor Råds beretning, der
blev taget til efterretning efter enkelte spørgsmål fra salen.

6. Regnska bsaflæggelse
Foreningens reviderede regnskaber for 2Ot9/2020 og2O2O/2O2L blev fremlagt til godkendelse. Re-

visorpåtegning og den interne kritiske revisors bemærkninger fremgår af årsrapporterne.

Foreningens statsautoriserede revisor Bent Kofoed fra Kreston CM, gennemgik regnskabet grun-
digt, og der var ingen spørgsmål fra salen.

Regnskaberne blev godkendt, idet ingen ønskede at stemme imod.

7. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget
Michael Christensen redegjorde for kontingentfastsættelsesforslaget, idet de nuværende medlems-
grupper blev fastsat på uændret niveau for 2O2t og2022.

Michael Christensen redegjorde ligeledes for det forlagte budget, der indeholder et forventet un-
derskud i de kommende år som følge af et ønske om at opruste sekretariatet og medlemsservicen
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Der var ingen spørgsmål eller forslag fra salen og ingen der ønskede om at stemme imod, og besty-
relens forslag til kontingenterne blev vedtaget og er som følger:

20.000 kr

17.2OO kr.

17.200 kr

12.000 kr

12.900 kr.

8.600 kr

4.300 kr

4.300 kr.

1.600 kr.

1.600 kr.

1.600 kr.

1.600 kr.

500 kr.

0 kr.
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o Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer
eller medejer af en kiropraktisk klinik
under overenskomsten om kiropraktik:

o Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer
eller medejer af en kiropraktisk klinik
uden for overenskomsten om kiropraktik

o @vrige ordinære medlemmer i erhverv
(ansatte og selvstændige uden egen klinik):

o Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i

det offentlige uden ledelsesbeføjelser
o Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår

(3/4 ordinært kontingent - for ansatte =)
o Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår

(!/2 ordinært kontingent - for ansatte =)
o Ordinære medlemmer det L. kandidatanciennitetsår

(L/4 ordinært kontingent - for ansatte =)
o Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiske

uddannelse (L/ 4 ordinært kontingent)
o Arbejdsløsemedlemmer
o Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv
o Medlemmer i udlandet
o Passive medlemmer
o Pensioneredemedlemmer
o Studentermedlemmer

8. Valg

Vølg 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 1. oktober 2027.

Der var ikke anmeldt øvrige kandidater til posterne, hvorfor alle opstillede blev valgt.

Den nye bestyrelse ser derfor således ud:

Michael Christensen, formand (ny, dog genvalgt til bestyrelsen)
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Øvri3e medlemmer:
Janni Bang Brodersen (genvalgt)

Christina N ielsen (genvalgt)

Jacob Toft Vestergaard (genvalgt)

Pernille Popp (genvalgt)

Anders Jørgensen (genvalgt)

Henrik Frederiksen (ny)

Volg til Donsk Kiroproktor 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 1. oktober 202L.

Der var ikke anmeldt øvrige kandidater til posterne som henholdsvis formand og medlemmer af rå-

det.

Dansk Kiropraktor Råd blev derfor valgt som foreslået og ser derfor således ud

Anders Tromholt, formand (genvalgt)

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)

lntern kritisk revisor
Der var ikke yderligere kandidater end de to nuværende, der begge modtog genvalg.

Revisor Gunvor Jørnsgård (genvalgt)

Revisorsu ppleant Kirsten Sil lehoved (genvalgt)

9. Næste mødested
Årsmøde 2022 med Faglig Kongres afholdes den 10. - 12. november 2022 i Odeon, Odense.

12023 afholdes næste ordinære generalforsamling den 11. november 2023. Sted afklares senere

10. Eventuelt
Under eventuelt var der fire indlæg, henholdsvis:

- konkret bemærkning til et grafisk element i den nye patientfolder
- information om moderniseringsarbejdet
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- opfordring til at blive underviser
- opfordring til at overveje en studenterklinik

Afslutningsvist blev der informeret om et konkret corona tilfælde og retningslinjer i den forbin-
delse.

Formand Lone Kousgaard Jørgensen afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 1-6.55

København den l] ' Je c- %Ll

Dirigent Jens Arnesen
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