
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Tirsdag d 04.04.17 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Anne, Sif, Sunnleif og Anne Sophie. 

Afbud fra: Sofie. 

Referent: Anne Sophie. 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

 Ansvarlig 

1. Økonomi 
 

Der er kommet årsregnskab fra 2016. Vi har et 
overskud på ca. 102.000 kr. 
Der er indkommet et lille overskud fra temadag om 
ældre og dysfagi i november 2016 afholdt på 
Frederiksberg i København.  
 
Der er kommet kvartalsopgørelse for 2017. Her er et 
overskud på 22.000 kr. Der mangler dog fortsat at blive 
modregnet rejsegodtgørelse fra generalforsamling i 
februar 2017.  
 
I kommende kvartal vil der være rejsegodtgørelse fra 
temadag i april om demens i Odense.  
 

 

2. Temadage i efteråret 
 

På Sunnleifs arbejsplads har der været diskussion om 
sundhed og sexualitet i ældrelivet. 
 
På nuværende tidspunkt er Sofie fra bestyrelsen ved at 
færdiggøre sin master om ældre og sexualitet. Det er 
aftalt med Sofie, at hun holder et oplæg om emnet, når 
hun har afsluttet sin eksamen.     
Vi planlægger at afholde en temadag om emnet. Gerne 
sammen med en anden oplægsholder. Det overvejes, 
om der er mulighed for at afholde temadagen to gange, 
så der bliver et arrangement i København og i Jylland. 
Gerne i efteråret 2017.  
Indhold skal defineres nærmere sammen med Sofie, 
som måske også har et bud på en anden relevant 
oplægsholder indenfor emnet.   
 
Anne vil rette henvendelse til Regionsformand Lisbeth 
Krabbe i Region MidtNord for at høre, om hun kender 
egnede kursuslokaler i Jylland. 
 
Vi overvejer at arrangere en hel temadag med Jette 

 
 
 
Sofie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 



Thuesen som den ene oplægsholder og gerne med 
Louise Scheel Thomasen som anden oplægsholder. Der 
stiles mod at afholde temadagen i foråret 2018.   
Jette Thuesen er adviseret. Anne vil rette henvendelse 
til Louise Scheel Thomasen. 
 

Anne 
 

3. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

ETF har sendt en mail ud omhandlende mulighed for at 
de faglige selskaber kan søge om penge til udarbejdelse 
af nye nationale kliniske retnings- linier.  
 
Dansk Gerontologisk Selskab afholder fyraftensmøde 
og efterfølgende generalforsamling den 18. maj 2017. 
Anne deltager. 
 
Sif deltager i temadag om Hverdagsrehabilitering i 
Lyngby Tårnbæk kommune. 
 

 

4. Næste møde 
 

Næste møde afholdes 16. maj 2017 kl. 16.00 i ETF´s 
lokaler. 
 
Sunnleif vil undersøge muligheden for at købe 
forplejning i form af små sandwich, som er nemme at 
spise.  

 
 
 
Sunnleif 

5. Eventuelt 
 

Ingen punkter.  

 


