
Bestyrelsesmøde 5/4-2018 

Tilstede: Anne, Trine, Helle, Bettina og Thea 

Fraværende: Christina og Sunnleif 

 

Det jeg har skrevet med rødt er punkter vi lige skal have afklareret eller være enige om alle 

sammen. 

 

1. Konstituering: 

Formand; Helle 

Økonomi ansvarlig; Bettina vil gerne varetage opgaven, men er medlem af bestyrelsen som 

suppleant. Helle undersøger med ETF om det er muligt for en suppleant at varetage denne 

post. Hvis ikke dette er muligt, træder Thea til på posten med sidemands støtte/oplæring 

fra Bettina. 

Web ansvarlig; Anne Eriksen 

 

2. Møderække 2018/2019: 

Vi holder 4 bestyrelsesmøder om året. Som udgangspunkt er mødernes varighed 3 timer 

(16.30-19.30). Vi tænker at de extra 30 minutter kan bruges til mindre oplæg eller 

debatter.  

 

- 5/4-2018; Konstituerende bestyrelsesmøde. 

 

- 26/6-2018; Anne fortæller om sin virksomhed som privat ergo.tp., hvor hun bl.a holder 

oplæg/tema aftener på aftenskoler om Senior liv, sundhedsfremme/forebyggelse. 

Holdes på Metropol såfremt Christina deltager. Holdes på Tranehaven, hvis Christina 

ikke deltager. Her skal vi evt. tage hul på at finde ud af om vi skal have oplægsholder til 

næste generalforsamling! Og få styr på dato for tema eftermiddag/aften i okt./nov. 

 

- 21/8-2018; Her vil vi spørge Christina om hun kan fortælle lidt om den viden hun har 

med hjem fra konf. i Sydafrika, samt fortælle om der er ny viden på sundhedsfremme 

området…. Hvad rør sig/er aktuelt……. 

Holdes på Metropol såfremt Christina deltager. Holdes på Tranehaven, hvis Christina 

ikke deltager. 

Vi skal på dette møde have detaljer på plads vedr. tema eftermiddag/aften i okt/nov. 

 

- 29/1-2018; Noget af tiden skal bruges på at planlægge generalforsamling. Holdes på 

Metropol såfremt Christina deltager. Holdes på Tranehaven, hvis Christina ikke 

deltager. 



Udover de 4 bestyrelses møder vil der være en temaeftermiddag/aften i okt/november sat en 

generalforsamling d. 7/3. 

 

3. Arbejdsprogram: 

Årets tema/fokus område bliver at vi skal få overblik/indsigt i de aktuelle emner der rør sig 

indenfor sundhedsfremme. Finde frem til enkelte emner vi fremover kan dykke mere ned i. 

Som nævnt under punktet møderække kan Christina og Anne fx fortælle om deres viden 

inden for sundhedsfremme med udgangspunkt i deres arbejde (Metropol og privat 

virksomhed med undervisning indenfor sundhedsfremme og ældre).  

Lykkes det at få Peter Thybo som oplægsholder i efteråret (Helle undersøger dette!) vil det 

give god mening at vi bruger tid på at have fokus på Det dobbelte KRAM.  

 

4. Tid til erfaringsudveksling: 

– Vi byder Anne velkommen i bestyrelsen med præsentation. Anne fortæller kort om sit 

arbejde med at udføre forbyggende hjemmebesøg samt sin virksomhed ”Lev hele livet” 

med undervisning på aftenskoler med fokus på den 3. alder (Sundt/godt seniorliv). 

- Vi havde en runde med hvad der rør sig hos os andre på vores arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


