
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Onsdag d. 01.04.15 kl. 20.30-21.30 på Skype 

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

Afbud fra: Lykke  

Referent: Tine 

Sendt til:  

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Budget og regnskab  
 

Vibeke har sendt papirer til Tabita... mangler info her... Vibeke 

2. Temadag og 
generalforsamling – status 
på arrangementet 
 

Anne har sendt programmet for dagen ind, som nu 
ligger på hjemmesiden og andre relevante steder.  
Tilmeldingerne er i gang, dette styrer ETF. Bestyrelsen 
kan få opdateringer fra Tabita om, hvordan det går. 
Angående sted: Terapeuterne på Frederiksberg hospital 
skal have mulighed for at deltage, for at arrangementet 
kan lade sig gøre. Anne har kontakten til dem. 
Forplejningen er blevet udliciteret på Frederiksberg 
hospital. Anne følger op på hvordan vi får det til at 
fungere.  
Angående honorer til oplægsholderne: Anne Sophie har 
kontakt til Jens, og følger op på, hvordan han skal 
honoreres. Dorit har Anne kontakt med, og vil finde ud 
af hvilke honorer hun skal have efter taksterne hos ETF. 
Der skal sendes brev angående GF til de medlemmer, 
som ikke har en mailadresse. Senest 4 uger før GF. 
Anne Sophie ved ikke om hun kan deltage, men vil 
prøve at finde en løsning. Selskabet vil se på 
muligheden for frikøb. 
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3. Nyhedsbrev – er der 
noget nyt at formidle? 
 

 Intet nyt  

4. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Anne Sophie sendte noget fra DGS ud til bestyrelsen, som 
omhandlede et phd kursus. Bestyrelsen læser det igennem 
og ser om det har relevans for vores medlemmer. 
Vibeke oplyser om en temadag d. 24.04.15, som ligger på 
Efts hjemmeside om helhedsvisitation. Dette kan interessant 
for vores medlemmer, så vi kan gøre lidt reklame på 
facebook. 
Næste temadag: 
Vibeke har kontakt til Lone Gaedt, som er fysioterapeut og 
ansat i KBH i en projektstilling om velfærdsteknologi og 
hjælpemidler til demente. Hun vil meget komme og fortælle 
om dette. Vibeke har også kontakt til andre som vil kunne 
fortælle om bla. rehabilitering til demente. 
Klinisk underviser på plejecenter: Tine vil undersøge om 
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dette er muligt på hendes arbejdsplads. 
 

 

5. Næste møde 
 

Næste møde bliver d. 06.05.15 på skype  

6. Eventuelt 
 

  

 


