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Referat generalforsamling 23.4-2022, Severin konferencecenter 

 
 
 
 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Marianne Kalb, Marianne Kalb blev 
valgt med klapsalver fra salen, Heidi Veien blev valgt som referent. 
 

2. Formandens årsberetning ved Linda Dam Havmøller, den kan læses her. 
 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab, Dyveke Grønbæk gennemgik regnskabet for 
2021. Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamling, og kan læses der. 
 

4. Budget for det kommende år, Linda Dam Havmøller gennemgik budgettet 
som du også kan læse her. 
 
 

5. Indkomne forslag, der var kommet 2 forslag. Forslagene er sendt ud med 
invitation til generalforsamling og kan læses der. Første forslag vedr. krav 
om vedligehold af førstehjælpsbevis blev drøftet hvorefter forslaget var til 
afstemning. Der var bred enighed om vigtigheden af at kunne førstehjælp, 
men modstand mod at gøre det til et ultimativt krav. Kun forslagsstiller 
stemte for. 
Interessen for at vedligeholde sin viden på området var stor blandt de 
fremmødte, og det blev drøftet hvor og hvordan det gøres nemmest. 
Bestyrelsen kigger på, om det igen kan indarbejdes som en del af årsmødet. 
  
Andet forslag var et krav om 12 timers faglig opdatering hvert andet år for 
alle aktive medlemmer. Forslaget blev fremlagt af forslagsstiller og 

https://danskefodplejere.dk/wp-content/uploads/2022/04/Aarsberetning-2022.pdf
https://danskefodplejere.dk/wp-content/uploads/2022/05/Budget-fordeling-2022.pdf
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efterfølgende drøftet. Forslaget blev ikke sendt til afstemning da 
forslagsstiller efter endt debat ønskede at trække forslaget. 
 
Begge forslag afledte en god og konstruktiv debat på mødet og der var 
positiv anerkendelse af tankerne bag forslagene. Betænkeligheden og den 
deraf følgende manglende opbakning til forslagene ligger i, at forslaget 
lagde op til at de skulle indføres i vedtægterne som ultimative krav, og der 
derfor også ville skulle indføres ultimative konsekvenser (ekskludering) 
ved manglende indfrielse. 
 

6. Vedtægtsændringer: En lille ændring i §7 stk. 3, da vi overgår til 
kortbetaling. Vedtægtsændringerne er godkendt, og kan ses på 
Danskefodplejere.dk 
 

7. Fastlæggelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent, det 
blev godkendt med klapsalver fra salen. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
x Dyveke Grønbæk, modtager ikke genvalg 
x Linda Dam Havmøller, modtager genvalg 
x Dorthe Andersen, modtager genvalg 

 
Bestyrelsen har foreslået Heidi Marinussen, og de var ingen i salen der 
ønskede at stille op. Heidi Marinussen bor i Ikast, Heidi Marinussen har 
været fodplejer siden oktober 2021. Heidi Marinussen har en baggrund med 
32 år som bogholder, så hun er godt klædt på. Heidi Marinussen blev valgt 
ind med klapsalver fra salen. Linda Dam Havmøller og Dorthe Andersen 
blev genvalgt med klapsalver fra salen. 

 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

x Dyveke Grønbæk, 1. suppleant 
x Maria Clausen, 2. suppleant 
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x Dyveke Grønbæk og Maria Clausen blev valgt ind som suppleanter 
uden modkandidater og med klapsalver fra salen. 

 
10. Fastlæggelse af dato for næste års generalforsamling, bestyrelsen 

foreslår 14.4 - 15.4-2023, samme sted, godkendt fra salen. 
 

11. Eventuelt. 
Ved man hvor mange fodplejere der er i hele Danmark? Det ved vi ikke, 
Kjærulff siger de har et par tusinde i deres kundekartotek, Argo tror der er 
omkring 800-900. 
 
Alle fodplejere og vores kunder anbefales at stille forslag i 
Sygeforsikringen Danmark - det er et langt sejt træk, men hvis flere stiller 
IRUVODJHW��VNDO�´'DQPDUN´�IRUKROGH�VLJ�WLO�GHW� 
 
Spørgsmål om hvor mange fodplejere der uddannes om året i Danmark. På 
de skoler, som SADF samarbejder med, er det nok mellem 70-80 om året. 
 
Vedr. forsikring - når man er udekørende, er man så dækket i kundens eget 
hjem? Det anbefales at man tager kontakt til Søren Christensen (SADFs 
forsikringsmægler) for et helt specifikt svar på, hvordan man er dækket som 
udekørende. Kontakt oplysninger findes på hjemmesiden.  
 
 

 

 


