
Referat af bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: 10. april 2014 kl 20.30 over Skype 
 

Til stede via Skype: Lykke, Tine, Maya, Anne 

Afbud fra: Vibeke 

Referent: Anne 

Sendt til:  

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1.  
Valg af ordstyrer og 
referent 
 

Ordstyrer og referent: Anne  

2. Konstituering af 
bestyrelsen 
 

Sussi Glarø er valgt som suppleant. Hun har ikke PC og kan 
derfor ikke deltage i videomøder over Skype. Hun har meldt 
tilbage at hun forventer som suppleant at være med på 
sidelinjen og følge med via referaterne. Vi aftaler at vi 
inviterer hende med til møderne, når de er planlagt, og så kan 
hun møde op, hvis hun får tid og lyst. Ellers sender vi hende 
dagsordener og referater, så hun kan følge med via dem, og 
sætter hende på mail-listen. 
Bestyrelsen konstitueres med alle på samme poster, dog med 
den ændring at Tine bliver web-ansvarlig sammen med Maya. 
Anne udfylder en konstitueringsblanket og sender den til Etf, 
sender den ud til alle samt lægger den i dropbox. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 

3. Opsamling fra 
generalforsamling 

Medlemmerne vil gerne have at vi prioriterer at afholde 
faglige temadage. Vi vil lægge ud på hjemmesiden at vi gerne 
arrangerer, hvis nogen kommer med idéerne og evt også kan 
lægge hus til. Der kom allerede nogle idéer til emner på 
dagen, som er skrevet ind i referatet og der er kommet nogle 
idéer på facebook. Vi laver en idé-liste og lægger den i 
dropbox. Når vi har fået idéer og funder undervisere vil vi 
efterlyse muligheder for at låne lokaler på facebook og via 
mail 
 
Vi oplevede en god energi og det var dejligt at der var så 
mange. 
Det var en god oplevelse at holde et heldagsarrangement som 
optakt til generalforsamlingen. 
 
Referat fra generalforsamlingen forventes at være på 
hjemmesiden i uge 17 

Anne og 
Maya 
 
 
Maya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
Sophie 
 

4. Dansk Gerontologisk 
Selskab 
- hvad indebærer 
foreningsmedlemskabet 

Dansk Gerontologisk Selskab har en hjemmeside, som alle har 
adgang til. Efter et år kan alle læse alle artikler på siden. 
Vi vil gøre opmærksom på når der er fyraftensmøder eller 
andre relevante arrangementer via hjemmesiden og på 
facebook. Anne Sophie er tovholder 

 
 
 
Anne 
Sophie 



og hvordan formidler vi 
relevant viden 

 

5. Status på temadag 
med FNE AMPS 
 

Er nu planlagt til d. 20/5 i Odense. Er kun for medlemmer. Vi 
har været nødt til at leje lokaler, da vi ikke kunne finde nogen 
vi kunne låne gratis. Det kommer til at koste 250 kr pr. 
deltager. Deltagerbetalingen er 100 kr. Udgifterne deles med 
FNE AMPS i forhold til antal af medlemmer. Det betyder at 
FNE AMPS betaler en større del af udgifterne end vi gør. 
Lykke og Anne Sophie regner med at deltage. Anne vil også 
prøve at få fri. 
 

 
 
 
 
 

6. Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering, relevante 
kurser  
 

Der er kommet et link til vores facebookside på vores 
hjemmeside 
Emailadressen efsgeri@ergoterapeutforeningen.dk virker nu. 
Videresendes til Anne og Maya. 
 
Der er rehab-messe 9.-11.september. Det er gratis at deltage. 
Lykke vil tage derind d. 11/9 gerne en hel dag, hvis hun kan få 
fri. Hyggeligt hvis nogen har mulighed for at tage med. 
 
Dansk Gerontologisk Selskab afholder National Konference om 
Aldring og Samfund med emnet ”Rehabilitering – Når livet skal 
leves hele livet?”  2.-3. oktober i Middelfart. Lykke vil prøve at 
få arbejdspladsen til at betale for deltagelse. Ellers må 
selskabet betale for at en eller to af os kommer med alt efter 
hvad prisen bliver. 
 

 

7. Næste møde 
 

Anne fastlægger dato for næste møde når alle har meldt 
tilbage på doodle. 
 

 

8. Eventuelt 
 

Intet  
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