
Dagorden med referatskabelon, bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Afholdes hos Maya, Kenny Drews Vej 25, 4.tv, 2450 Kbh. SV 
Dato: 17.03.2014 kl. 16.30 

 
Til stede: Vibeke, Anne, Maya, Tine 

Til stede via Skype: Anne Sophie, Lykke 

Afbud fra:  

Referent: Tine 

Sendt til: Ovenstående og Lene Barslund 

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1.  
Valg af ordstyrer og 
referent 
 

Tine skriver ref. 
Anne er ordstyrer 

 

2. Generalforsamling og 
temadag  
- praktiske detaljer 
- årsberetning 
- arbejdsprogram 
2014/2015 
 

Praktiske detaljer: 
Vi mødes kl. 9.00 og forbereder. 
Maya fortæller, at hun mangler at høre fra den sidste 
oplægsholder, men ellers er der styr på resten af programmet 
for temadagen 
Forplejningen: Lykke køber sandwich Anne Sophie køber frugt 
og mælk. Anne laver kage, Tine køber morgenbrød med 
tilbehør. Kaffe/ the kan laves på stedet samt, der er service.  
Der er enighed om, at vi udsætter tidsfristen med en uge samt 
er der min. skal være 10 deltager til temadagen (hvilket vi nok 
allerede er).  
 
Årsberetning: 
Anne redegøre for året der gik, og hvad vi har opnået. 

- Vi har nu 180 medlemmer. Det kan være svært at 
holde medlemmerne opdateret grundet manglende 
emailadresser m.m. Dertil også på hjemmesiden, da 
det er svært at ligge noget ind på den. 

- Faglige arrangmenter som vi har holdt har været en 
succes indtil videre. 

- Ydelsesbeskrivelser: Det blev besluttet tidligere, at vi 
skulle lave 3 om året, men hvor meget, og hvad de 
skal bruges til, er lidt uklart. Anne vil spørger Lene 
Barslund om dette samt vi spørger medlemmerne på 
facebook, om hvordan de gerne ville bruge dem. 
Derudover tager vi det også op til 
generalforsamlingen. 

- Demensdagene deltog Maya og (Vibeke) ved og 
lavede et fint ref. derfra. 

- Nordisk gerontologisk kongres deltager Anne og Tine 
ved.  

- Verden kongres i Japan deltager Lykke ved, dog med 
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et andet fokus. Jonas  Holsbæk har tilbudt at give et 
referat fra Japan, som tak for økonomisk støtte. 

- Revison af beskrivelsen af specialet gerontologi er 
næsten færdig. Det sidste vil Anne og Tine se på inden 
generalforsamlingen 

- EVR: Lykke sidder i en arbejdsgruppe om 
dokumentering. Det bliver spændende at høre om, 
hvad der kan komme af gode bud herfra. 

- Vi kom med svar til flere af de høringssvar der blev 
sent ud. 

- Andet: Vi har nu holdt flere Skypemøder, som har 
gjort det lettere for alle at deltage. Lyden driller dog 
lidt så Maya vil undersøge om der er andre 
muligheder.  

   
Arbejdsprogram: 

- Temadage/heldagsarrangementer: Har vores 
medlemmer forslag til nogle. Anne Sophie forslår 
noget om demens. Det vil være godt at spørge 
medlemmerne om de har nogle konkrete emner 
indenfor demens, som de gerne vil høre mere om. 

- Debat om hvad/hvor  medlemmerne gerne vil have vi 
bruger vores tid. 

- Gennemgå vores vedtægter og forholde os til dem. 
- National Konference i  Dansk Gerontologisk Selskab d. 

2-3 Oktober: Rehabilitering - Når livet skal leves hele 
livet. 

- Internt register 
 

 

Anne/Tine 

 

 

 

Maya 

3. Budget og regnskab Vi skal se på budgettet for 2015. Der er ikke de helt store 
udgifter. Vi vil derfor gerne kunne sende flere afsted til 
Europæiske Kongres i Irland i 2016. 
Vibeke ringer til Bodil omkring regnskabet for 2013. 
Forbrug: Vi har brugt gode penge på kurser, som budgettet 
godt har kunne holde til. Vibeke skriver en oversigt fra 
2013/14 ud til os. 

Vibeke  
 
 
 

4. Bladet ”Gerontologi” 
og øvrig viden fra Dansk 
Gerontologisk Selskab – 
hvordan formidler vi 
det? 
 

Anne Sophie forslår, at vi spørger DGS til arrangementet d. 
31/3. om hvad vi må formidle videre fra deres hjemmeside 
Vibeke forslår, at en af os bliver tovholder for at kigge og ligge 
det ud der har interesse for vores medlemmer på 
hjemmesiden. Dette vil Anne Sophie gerne være tovholder 
for.   
 
I DGS vil der årligt blive afholdt en National Konference i 
Aldring og Samfund. Formålet er udbrede og udveksle ny 
viden indenfor gerontologien. Arrangementet er for 
medlemmer og ikke- medlemmer. Den 2. - 3. oktober 2014 
afholdes den første konference med undertitlen 
"Rehabilitering - Når livet skal leves hele livet. Vi skal have 
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afklaret om det kun er bestyrelsen, der kan deltage til 
medlemspris 
   
 

 
5. Idé til internt register 
over medlemmernes 
viden og uddannelse til 
brug ved ex. høringssvar 
– er det noget vi skal 
arbejde videre med? 
 
 

 
Lykke kom med ideen til registeret efter at være blevet 
inspireret af fysioterapeuternes faglige selskab. Vi synes alle 
det lyder som en god ide, og vi vil arbejde videre med. Det vil 
komme med på arbejdsprogrammet og derefter på 
hjemmesiden. 

 
 
 
 
 

6. Den nye hjemmeside 
- hvordan kan vi bruge 
den? 
 

Vi skal kigge på de andre og få nogle ideer. Vi aftaler, at alle, 
så vidt det er muligt, kommer med ideer til forbedring. 
Baggrundsbeskrivelselse af hvem vi som bestyrelse skal 
opdateres.  
Hvad kan vi bruge log in til? Dette vil Maya undersøge 
nærmere.  
Ref. skal først godkendes af alle efter kommentarer er lagt 
ind. Derefter i dropbox som en PDF udgave.  
  
 
 

Alle 
 
 
Maya 

7. Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering, relevante 
kurser  
 

Vibeke fortæller, at i forbindelse med  Ældrepuljen vil 90 % af 
midlerne blive brugt til demens og rehabilitering. Dette er 
også hvad vi andre har opfattelsen af. At der vil blive sat mere 
fokus på hverdagsrehabilitering.  

 

8. Næste møde 
 

Torsdag d. 10.04. 2014 kl. 20.30- Konstituerende møde  
Anne doodler om lørdage for et heldagsmøde 

 
Anne 

9. Eventuelt 
 

Anne har fået en mail fra Jette Thuesen angående udgivelsen 
af bogen "Geriatri - En tværfaglig og problemorienteret 
tilgang" fra Gad. Jette gjorde os opmærksom på, at der ikke er 
en ergoterapeut på forfatterlisten. Vi beslutter, at sende en 
henvendelse til GAD og gøre opmærksom på det og foreslå at 
inddrage en ergoterapeut ved en evt. senere revision af 
bogen. Lykke forslår, at vi i den anledning bede om et 
anmelder-eksemplar. 
 Vi kunne også ligge en anmeldelse ud på hjemmesiden.  

 

   

   

   

 


