
 

Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 04.12.19 kl 20.30-21.30 på Skype 

Til stede: Line, Sofie, Anne Sophie, Anne 

Afbud fra: Signe, Stefi, Lotte 

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. 
Generalforsamling 
2020  
 

Alle skal besvare doodle, så vi kan finde en dato. 
Planen er fortsat at forsøge at afholde bestyrelsesmøde i 
timerne op til, så vi undersøger muligheden for at bruge hele 
dagen.  
 
Anne og Anne Sophie er på valg. Anne ønsker at trække sig 
fra formandsposten. Ingen ønsker umiddelbart at stille op. Vi 
må i så fald melde ud at der ønskes opstilling til 
formandsposten blandt medlemmerne. 
 
Vi drøfter emner til fagligt oplæg forud for selve 
generalforsamlingen. Vi vil gerne finde et emne, der rammer 
bredt og er relevant for vores faglige område. Sofie vil 
undersøge om der er noget relevant blandt de 
kandidatstuderende.  
Drøftelsen fortsætter over mail. Line er tovholder. 
 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofie 
 
Line 

2. Idélisten for 
ergoterapeuter på 
plejehjem 
 

Line og Lotte har arbejdet videre med listen. Der er enkelte 
kommentarer, som skal rettes til, herefter er den klar til at 
sende til Ulla og Tina til kommentarer og drøftelse af den 
videre plan.  
 

Line 
 
Anne 

3. Udarbejdelse af 
materiale til 
information om 
selskabet 
 

Der er generel tilfredshed med postkortet i udformning og 
med teksten i version 1.1. Dog er der forslag til ændring af 
ordlyden i tekstfeltet med stor skrift i højre side af kortet. 
Sofie laver et forslag, version 1.2, inden næste møde.  
Der er enighed om, at forkortelser skal undgås i den 
udstrækning, det er muligt i forhold til pladsen. 
Der forventes endelig godkendelse på næste møde. 
 

 
 
 
Sofie 

4. Info om 
arbejdet i 
bestyrelsen til 
hjemmesiden 
 

Vi drøfter de to udkast til info om bestyrelsens arbejde, som 
vi gerne vil have på hjemmesiden. Vi er enige om, at det skal 
være så kort og præcist som muligt. Vi tager udgangspunkt i 
det første udkast og retter det til. Hermed er det ved at være 

 
 
 
 
 



 

klar til at komme på hjemmesiden. Der gives besked til web-
ansvarlig. 
 
 

Anne 

5. Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering, 
relevante kurser 
 

Videnscenter for værdig ældrepleje afholder temadage om 
seksualitet, livskvalitet og selvbestemmelse i ældreplejen. 
Der er gjort opmærksom på dagene i facebook-gruppen. 
 
Ulla Garbøl har gjort opmærksom på en artikel om 
ergoterapi og sanseterapi på plejecentre i Skanderborg 
Kommune. https://skanderborg.lokalavisen.dk/2019-11-
30/Ro-på-Sanseterapi-giver-bedre-livskvalitet-på-
plejecentre-6703694.html 
To af ergoterapeuterne, som står bag indsatsen, er 
medlemmer i selskabet. Vi lægger link ud på facebook. 
 
Der skal laves en plan for referat fra National Konference om 
Aldring og Samfund. Stefi har lavet en oversigt over 
oplæggene. Line Lægger den ind som dokument i dropboks i 
mappen ”Konferencer”. Vi skal skrive på, hvilke parallel-
sessioner, vi har deltaget i. Herefter melder vi ind på, hvilke 
oplæg vi hver især vil skrive et kort oplæg fra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofie 
 
 
 
 
Line 
 
Alle 
(undtagen 
Sofie) 

6. Næste møde 
 

8. januar 2020 over skype 20.30  

7. Eventuelt 
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