
Referat af bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Onsdag d. 03.12.2014 kl 20.30-21.30 over Skype 

Til stede: Anne, Anne Sophie, Tine, Sussi, Vibeke 

Afbud fra: Lykke 

Referent og ordstyrer: Vibeke 

Sendt til:  

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Budget og regnskab 
 

Ser stadig ok ud. Vi har fået 14 nye medlemmer i oktober 
og november. Der er yderligere 5 nye medlemmer, der 
først betaler fra januar. 
Sidste temadag kommer til at tage fra reserverne til 
maden og lokalet, men det har vi råd til. Der var udgifter 
til flere oplægsholdere, selvom NORD pigerne, delte et 
honorar og Mette Stræde var ”gratis” ( efter eget valg). 
Der blev også brugt mere på transport. 

Vibeke 

2. Evaluering af 
temadag 13.11.14 – 
herunder om den skal 
gentages i Jylland. 
 

Oplægget om rehabilitering kunne godt have været mere 
konkret/ flere eksempler. 
Nogle deltagere efterlyste oplysninger om specifikke 
hjælpemidler til mennesker med demens. ( Vibeke 
kender en anden oplægsholder, der har brugt 1 år til at 
afprøve alle mulige hj.midler til demente; hun kan måske 
bruges).  
Mulighed for at vi gentager kurset i løbet af 2015. Der er 
kommet forespørgsler på det fra Vejle området. Anne vil 
tale med dem om de kan finde lokale i trekantsområdet 
eller i Vejle. 

Anne + 
Alle 

3. Hjemmesiden – er der 
noget nyt? 
 

Tine skal på besøg i ETF lære om hj.siden med it-
afdelingen. Vil helst vente med at lægge nyt ind, da 
hj.siden allerede er noget rodet.  
Nyhedsbrevet udsættes lidt, så der kan linkes ordentligt 
til hj.siden.  

Tine 
 

Anne 

4. Årsberetning 2014 
 

Årsberetningen 2014 blev godkendt  
 

5. Arbejdsprogram 
2015-2016 
 

Der mangler kommentarer og uddybninger på enkelte 
punkter. Godkendes på best.mødet i januar. 

Vibeke + 
flere? 

6. Fastsættelse af dato 
for generalforsamling 
2015 og finde idéer til 
fagligt indhold 
 

Forsøger at finde en dato i uge 21. Der sendes doodle. 
Emne til temadag ifb general forsamlingen ? Forslag om 
Sanseintegration i geriatrisk regi v. Birgitte Gammelgård. 
Alle tænker videre på emner.  
Lykke og Vibeke er på valg og genopstiller.  
Sussi genopstiller som suppleant. 
Der skal findes 1 best.medlem + 1 suppleant. 

Anne 
 

7. Fastsættelse af tid og 07.03.2015. Tine lægger gerne hus ( det nye  i Birkerød) til.  



sted for næste 
heldagsmøde 
 

Vi kan også spørge Lykke om vi kan komme igen.  
Emner og sted fastlægges ved næste best.møde. 
 

 

8. Medlemsmøder- 
Ergoterapi og 
plejekulturer 
 

Ikke endeligt fastlagt tid, sted og indhold. Det udsendte var et 
forslag. Vi mener det kun skal fokusere på ergoterapeuter på 
plejehjem. Vores selskabs bidrag vil være, at hjælpe med 
netværksdannelse i hele landet. Til møderne vil vi primært 
have en lyttende rolle. Vi kan få viden om og idéer til, hvad 
der er aktuelt for vores medlemmer på dette område, og så 
følge op på det fremover. Det er også et af vores 
fokusområder for 2015.  
Tine og kollegaer vil gerne lave oplæg til mødet i januar i KBH.  
 
Skal vi være med hver gang? Vil vi få dækket frikøb og 
transport fra ETF regionerne?  
Tine skal tale mere med Åse MM om det. 

 
 

 

 

 

Tine 

9. Næste møde  
 

Næste møde 07. 01. 2015 kl. 20.30.   

10. Eventuelt 
 
 

  

 


