
 

 

Generalforsamling og temadag 
i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi 

Lørdag den 6. november 2021 kl. 10.00 – 16.00 

Vil du som medlem have indflydelse på foreningens fremtid og være med til at bestemme, hvilken retning 

foreningen skal gå i?  

Så deltag i den ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi og oplev samtidig 

vores temadag med temaet: GANG - Analyse samt Teknologiunderstøttet træning af gang. 

Hvis du går og overvejer at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til at maile til bestyrelsen eller 

komme til et af medlemmerne på dagen og spørge, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer og hvilke 

forventninger, det ligger til grund for vores frivillige arbejde. 

Vel mødt! 

 

Praktisk information om dagen                              

Hvornår: Lørdag den 6. November 2021 kl. 10.00-16.00 

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 

Pris: Gratis for medlemmer af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi 

Kun medlemmer kan deltage! (Så meld dig ind og deltag) 

Indskrivning: Mellem kl. 9.30 – 10.00 på selve dagen 

Tilmeldingen er åben nu og frem til torsdag den 21. oktober 2021. Du kan tilmelde dig HER 

OBS! Tilmeldingen er bindende og efter fristen er tilmelding ikke mulig.  

 

https://neurofysioterapi.dk/begivenhed/generalforsamling-og-temadag-i-dansk-selskab-for-neurologisk-fysioterapi-2021/


TEMADAG: Gang- og bevægeanalyse hos den neurologiske patient samt Rehabiliteringsteknologi ved 

gangtræning i tidlig og sen fase. 

Oplægsholdere: William Sloth, Marie Bing, Kristoffer Koch 

 

Program for dagen 

KL. 9.30 – 10.00 Registrering og morgenmad 
Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst 
Kl. 10.15 – 11.45 Gang- og bevægeanalyse hos den neurologiske patient v. William Sloth, 

Fysioterapeut, Lektor, exam.scient. idræt VIA University college 
Kl. 11.45 – 12.15 Rundbords dialog om neurofysioterapeutiske gangtræningsinterventioner 
Kl. 12.15 – 12.45 Frokost 
Kl. 12.45 – 13.30 Generalforsamling – Formandens beretning og valg til bestyrelsen 
Kl. 13.30 – 13.45 Kaffe 
Kl. 13.45 – 14.30 Rehabiliteringsteknologi til gangtræning i tidlig og sen fase v. Kristoffer Koch, 

Produktspecialist i Rehabilitering, Fysioterapeut og Teknologikonsulent, 
Intramedic 

Kl. 14.30 – 15.50 EL stimulation generelt og særligt hvordan det kan bruges i forhold til de 
problematikker, vi ofte ser hos den neurologiske borger. Der er fokus på UE 
samt hvordan el stimulation kan benyttes ved gang v. Marie Bing Fysioterapeut 
på Ny Fjordbo ved Vejlefjord Rehabilitering. Kursusholder i El-stimulation 

Kl. 15.50 – 16.00 Afslutning/afrunding af dagen 
 

Generalforsamling – dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Eventuelt 

  

Evt. forslag der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af 

generalforsamlingen dvs. senest d. 23.oktober 2021 til mail: neurofysioterapi@fysio.dk og offentliggøres 

for medlemmerne senest en uge før (gøres via hjemmesiden www.neurofysioterapi.dk). 

NB: Der kan forekomme ændringer i dagsordenen – hold dig opdateret på hjemmesiden 

https://www.neurofysioterapi.dk/

