
 

Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Torsdag d. 01.10.20 kl. 20 – 21 på Teams 

Til stede: Stefi, Lotte, Line, Anne Sophie, Anne 

Afbud fra: Sofie 

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. orientering. 
 

Lotte deltager i det aktuelle Ældretopmøde som 
repræsentant fra selskabet. 
 
Line deltog d 17/9 i virtuelt møde vedr træningsguide 
for mennesker med demens. Formålet var opsamling 
på, hvordan den virker i praksis mhp. at finde ud af 
hvordan den bliver mere udbredt. Line oplevede det 
meget relevant at deltage med input fra praksis. 
 

 

2. Generalforsamling. 
 

Vi planlægger at afholde generalforsamling i 
slutningen af januar/starten af februar, gerne med 
oplæg ved Mette Andresen, som det var planlagt i år.  
Vi kontakter Etf for at høre om mulighederne for at 
afholde det der ift. corona-retningslinjerne, samt 
spørge til muligheden for at kombinere fremmøde 
med virtuel deltagelse. 
Herefter tages kontakt til oplægsholder. 
Vi vil undersøge muligheden nærmere for at afholde 
en generalforsamling virtuelt, hvis covid19 
restriktioner ikke muliggør en fysisk afholdelse. 
 

 
 
 
 
 
 
Anne 
Line 

3. Nyhedsbrev. 
 

Der skal sendes nyhedsbrev ud til medlemmerne. 
Emner: 
Konstituering af bestyrelsen 
Udsættelse af generalforsamling og fremsende 
arbejdsprogram, årsberetning og regnskab/budget. 
Informere om  
- Demenshåndbøgerne fra SST 
- 3 små film om sansestimuli i ældreplejen fra SST 
- Værdighedskonferencen d 9/11 
 

 

4. Heldagsmøde. 
 

Dato fastsat til d 21. november 2020. Muligheden for 
at betale for et mødelokale med god plads til at 
overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer drøftes. 

 
 
Lotte 



 

Lotte undersøger mulige steder for afholdelse. 
Forventes at blive i Københavnsområdet. 
 

5. Platforme til virtuelle 
møder. 
 

Etf har besluttet at tilbyde de faglige selskaber en 
konto i Teams, hvor Etf afholder udgiften. Vi har 
netop fået oprettet en konto og afholder i dag vores 
første møde på Teams.  
 

 

6. Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering. 

Dette punkt vil fremover udgå og erstattes af punktet 
”orientering”. 
 
KL’s Ældrekonference blev aflyst pga. Covid19. 
 
Årets Værdighedskonference ”Værdighed i en 
mangfoldig ældrepleje” d. 9/11 afholdes i år virtuelt.  
 
 

 

7. Opfølgning og fortsat 
drøftelse af temadag. 

Der arbejdes videre med dette på heldagsmøde i 
november 
 

 

8. Næste møde. 5. november kl. 20-21 på Teams 
 

 

9. Evt. Lotte har fået nyt job i Ældresagen som 
demenskonsulent og projektleder fra 1/11. 

 

 


