
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Onsdag d. 06.05.15 kl. 20.30-21.30 på Skype 

Til stede: Alle 

Afbud fra:  

Referent: Lykke 

Sendt til: Lene og hjemmeside via Tine        

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Budget og regnskab  
 

Der er ikke sket nyt på konti. 
Vibeke afventer svar fra Tabita vedr. procedure for at scanne 
bilag elektronisk. Vi høre nærmere. 
Vibeke sørger for opdateret buget, medlemsliste mv. inden 
GF. 

Vibeke 

2. Temadag og 
generalforsamling d 21/5 
2015 
 

Der er desværre meget få tilmeldinger til Temadagen. Der er 
4 der deltager gratis fra Frederiksberg/Bispebjerg hospital jf. 
tidligere aftale, vi deltager 6 fra bestyrelse - og i sidste uge 
var der derudover 3 tilmeldte. Altså i alt 13 personer. Vi ved 
ikke om der er kommet yderligere tilmeldinger siden 30/4. 
Anne følger op på dette i morgen. 
 
Vi bliver enige om at der skal være mindst 10 betalende 
deltagere før vi afholder arrangementet. Vi træffer 
beslutning fredag. Anne mailer rundt. 
 
Vi synes at et auditorium bliver lige lovligt stort - og Anne vil  
samtidig spørge ETF om vi kan låne et lokale der i stedet. 
(hvis vi bliver færre en 25 i alt) 
 
Forplejning: Vi skal selv have morgenbrød, kage og frugt 
med  - dette fordeler vi når vi nærmer os. Hvis vi flytter 
lokale skal vi derudover have styr på frokost og kaffe. 
 
Til GF er der én tilmelding. GF skal afholdes uanset hvad.  
OBS hvis vi flytter lokale skal der sendes mail om dette til 
alle vores medlemmer. 
 
Lykke vil gerne stille op som dirgent og Vibeke som referent. 
Vibeke kontakter vores revisor ang godkendelse af regnskab 
- og spørger ved samme lejlighed om hun vil genvælges. 
 
 

 

Anne 

3. Repræsentant til 
styregruppen for den 
geriatriske database 
 

Ingen i bestyrelsen føler sig kvalificeret nok. Vi synes at 
det skal være en der arbejder på hospital - og gerne 
med akademisk erfaring.  
Vi drøfter mulige kandidater som Anne vil kontakte. 
Hun vil også snakke med Ulla Garbøl  eller evt. Lisbeth 

Anne 



W om de har nogle gode bud. Vi følger op på det på 
næste møde. 

4. Temadag om demens i 
Jylland til efteråret 
 

Uddrag af mail fra Vibeke: 
 
Temadagen bliver i slutningen af september. 

  

Vi har allerede nu fået tilbudt et lokale i Vejle som vi gerne 

vil benytte os af - Vibeke/eller Anne Sophie kontakter dem. 

 

Jeg har lavet aftale med Mette Stræde Andersen, der vil tale 

om rehabilitering som begreb, rehab ift. ældre og demens; 

planlægges endeligt, når jeg ved om vi skal have 1 fra NORD 

med. 

Jeg ser dem fra NORD på Demensdagene d. 11-12 maj og 

finder lige ud af, om vi vil kunne få noget brugbart til et 

oplæg. Jeg kan godt være lidt i tvivl om vi kan se deres NORD 

skema, nu hvor de er blevet selvstændige og vil udbyde 

kursus i brugen af skemaet. Men på den anden side må de 

også være interesserede i, at deres skema bliver kendt. 

 

Efter Mettes vil der komme et indlæg om, hvordan man har 

brugt rehabilitering på et plejehjem med fokus på 

demensafdelingen. Måske holder jeg det selv.  

Endelig har jeg lavet en  aftale med Lone Gaedt fra 

Teknologisk Institut i Odense. Hun er booket for op til 3 

timer ( fast pris for ½ eller 1 hel dag). Hun vil tale om 

hjælpemidler til demente og vil helt sikkert have forskellige 

ting med, så det også bliver konkret. 

 

(Vibeke ret gerne til her.....) 

Vibeke og 

Anne 

Sophie 

5. Hjemmesiden – status 
 

Den nye Web ansvarlige er startet. :-) 
Anne og Tine har set hjemmesiden igennem - og lavet en 
mail til ETF - med de rettelser vi ønsker. Tine har fået svar fra 
ETF - som vil se på det i løbet af de kommende dage. Tine 
følger op. 

Tine 

5. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

 Vibeke skal til Demens dagene d. 11-12 Maj. 
 

 Lykke er sammen med Lisbeth Willemoes blevet 
bedt om at være med til at vurderer abstracts til 
Ergo15. Dette bliver i slut august 

 
 



 

 Der er National Konference om Aldring og samfund 
2-3 November (mandag/tirsdag). Vi vil gerne have 
en med. Anne Sofie overvejer det. Vi tager det op på 
næste møde 

 

 Anne var til GF i Region Øst. Der var oplæg inden - 
som var godt - bl.a. om frivillighed. 

 

 Lykke skal til styregruppemøde i DÆMP 20/5-15. Vil 
skrive til nyhedsbrevet såfremt der er noget 
rleevant. Ligger bilag fra sidste møde i DB 

6. Næste møde 
 

10/6 - kl. 20.30 på SKYPE  

7. Eventuelt 
 

Vibeke har sat agurker i drivhuset....... :-)  

 


