
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 07.02.18 kl. 20-21 på Skype 

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

Afbud fra: Sif 

Referent: Anne Sophie 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Økonomi 
 

Selskabet har et overskud fra 2017 årsregnskab på 
6900 kr. 
 
Vedrørende forplejningsregnskabet fra temadagen i 
Ringsted har der desværre sneget sig en fejl ind i form 
af manglende opgørelse og betaling af moms på den 
regning på forplejning selskabet har fået tilsendt og 
betalt. Der er nu modtaget en efterregning på 500 kr., 
som kommer til at figurere i regnskabet i 
indeværende år. 
 
Inden generalforsamling i marts måned skal der i god 
tid sendes budget og regnskab til de økonomiske 
kontrollanter. Det er desværre ikke muligt at se det 
forventede budget for 2018, som blev godkendt ved 
generalforsamling 2017. Sunnleif retter henvendelse 
til Vibeke Schønwandt for at høre, om hun kan hjælp 
os med dette og vil samtidig lave en forespørgsel på, 
om Vibeke fortsat ønsker at forsætte som økonomisk 
kontrollant igen. 
 

 

2. Generalforsamling 
 

Vi har indtil videre modtaget seks tilmeldinger til 
tema arrangementet med Jonas Holsbæk inden 
generalforsamling og yderligere to har tilmeldt sig 
tema arrangement og generalforsamling. Det vil sige i 
alt otte tilmeldinger på nuværende tidspunkt. 
 
Der er ikke modtaget forslag til et kommende logo for 
vores selskab. 
Vi aftaler, at Sunnleif retter henvendelse til en 
person, han kender og som muligvis vil kunne lave et 
logo til selskabet. Sunnleif vil samtidig efter spørge en 
pris på opgaven. 
 

 



Det aftales, at Sofie skriver referat til 
generalforsamling. 
 
Anne vil spørge Tina Nør Langager, om hun vil være 
dirigent til vores generalforsamling. Hvis ikke, melder 
Anne Sophie sig som dirigent. 
 
Vi foreslår, at kontingentet fortsætter uændret på 
100 kr. 
Associerede medlemmer 300 kr. 
 
Det aftales, at der bestilles kaffe/te, kage og sandwich 
fra kantinen i ETF. 
 

3. Faglige arrangementer i 
2018 
 

Dansk Gerontologisk Selskab afholder National 
konference efteråret/november 2018. 
 
Tiden nærmer sig til, at vi skal begynde at arbejde på 
at arrange en temadag om ergoterapeuter på 
plejehjem. 
Anne og Sofie arbejder videre med dette. 
 
Der afholdes Ergo- 18 i år. Hvis vi ønsker at have en 
stand eller et postkort liggende fremme til at 
synliggøre vores selskab, skal dette arrangeres. Vi 
tager punktet op till vores næste møde. 
 

 

4. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Dansk Gerontologisk Selskab afholder 
generalforsamling 8. maj 2018. Ingen af os har 
mulighed for at deltage i år grundet Nordisk Kongres. 
 
Der afholdes Nordisk Gerontologisk Kongres i Oslo i 
begyndelsen af maj måned. Sunleif og Anne deltager. 
 
Demensdagene afholdes 7. – 8. maj. Hvis vi tilmelder 
os nu, kan vi blive tilmeldt til en billig pris. Vi taler om 
dette igen til næste møde. 
 

 

5. Næste møde 
 

Næste møde afholdes efter generalforsamlingen. Vi 
foreslår 7. marts til næste skypemøde, hvor den nye 
bestyrelse konstituerer sig. 
 

 

6. Eventuelt 
 

Ingen indkomne punkter til evt.  

 


