
Dagorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Onsdag d. 10.06.15 kl. 20.30-21.30 på Skype 

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

Afbud fra:  

Referent: Anne 

Sendt til:    

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Opsamling fra 
generalforsamling 
herunder konstituering af 
bestyrelsen 
 

Alle ønsker at fortsætte på deres nuværende poster. 
Referatet er endnu ikke helt færdigt. Årsberetning og 
arbejdsprogram vedlægges som bilag.  
Vi har ikke kunnet finde en revisor, vi skriver til Lene 
igen og spørger, hvad vi kan gøre. Vi skriver det i næste 
nyhedsbrev og spørger, om nogen vil tage opgaven. Vi 
skriver også at der er en ledig bestyrelsespost. 
Vedtægtsændringen er sendt til Lene Barslund, som 
bringer det op på næste HB. 
Vi skal huske at få opdateret vores velkomstbrev. 
Vi skal planlægge næste års generalforsamling i god tid 
– der skal sættes dato ved første bestyrelsesmøde efter 
sommerferien. Vi regner med at holde den i Jylland. 
 

 
 
 
 
Vibeke 

2. Budget og regnskab Eneste udgift i år er indtil videre to gange transport og 
forplejning til generalforsamlingen. 
 

 

3. Repræsentant til 
styregruppen for den 
geriatriske database 
 

Gitte Lund Jansen fra Bispebjerg/Frederiksberg Hospital 
har tilbudt at tage pladsen. Vi vil arbejde på at få et 
godt samarbejde med Gitte, så vi kan følge med i 
arbejdet. Bl.a. er det meget spændende at følge med i 
hvad der sker ift. arbejdet med sektorovergange. 
 

 

4. Hjemmesiden – status 
 

Der sker absolut ingenting. Tine vil gøre en ekstra 
indsats for at komme igennem. Vi aftaler, at mails til 
web-redaktøren sendes cc til Lene Barslund, da hun er 
vores kontaktperson i Etf. Anne og Lykke skal til møde i 
Etf d. 22/6, så der vil emnet også blive bragt op, hvis 
ikke der sker noget inden. 
 

 

5. Næste nyhedsbrev Skrive at der er afholdt GF og at bestyrelsen er 
konstitueret. 
Der skal efterlyses revisor og bestyrelsesmedlem. 
Referat fra møde i styregruppen for den ældre 
medicinske patient. 
Gøre opmærksom på temadagen om Demens, som 

 



bliver d. 24/9 i Vejle. 
Info om den nye vejledning om rehabiliteringsforløb og 
hjemmehjælp 
Vi satser på at nyhedsbrevet sendes ud i weekenden d. 
20-21/6. Deadline for indlæg til Anne d. 19/6. 
 

6. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
- herunder hvem skal 
deltage i ergo 15 og 
National Konference om 
Aldring og Samfund 
 

Lykke har lige modtaget referat fra mødet i 
styregruppen for den ældre medicinske patient. Har 
skrevet et indlæg til nyhedsbrevet. Styregruppen har 
officielt sidste møde i november 2015. Det er foreslået 
at gruppen skal fortsætte, men det er endnu uvist. Især 
patient interessegrupperne er meget interesseret i at 
den fortsætter. 
 
Tine har fået en plads på ERGO 15 som tak for oplæg 
ved fyraftensmøde. Alle selskaber og netværk har 
derudover fået tilbudt en gratis plads ved konferencen. 
Foregår d. 11.-12. november. Vibeke er ikke 
interesseret, da hun måske skal på ferie. Anne Sophie, 
Anne og Lykke vil alle gerne. Vi melder tilbage til Etf at 
vi gerne vil benytte os af pladsen, men at der først 
kommer navn på sidst i august. Der er tilmeldingsfrist 
1/9. 
 
Anne Sophie melder sig til National Konference om 
Aldring og Samfund. 
 
Der er udkommet nyt blad Gerontologi – kan læses på 
deres hjemmeside. Vi finder ud af om vi kan linke til et 
studie omkring en tværfaglig indsats omkring ernæring 
i nyhedsbrevet. 
 
Vibeke skal på temadag på onsdag om udadreagerende 
adfærd på baggrund af en nyudkommet bog. Hvis der 
kommer noget interessant skriver hun et referat til 
nyhedsbrevet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
Sophie 
 
 
 
 
Vibeke 

7. Næste møde 
 

Ingen skypemøder i begyndelsen af juli og august. Vi er 
nødt til at tale sammen inden 1/9. Vi holder derfor et 
skypemøde d 26/8 kl. 20.30. Hvis der opstår noget akut 
over sommeren indkaldes til et møde. Ingen 
skypemøde første uge af september. Vi skal finde dato 
for et weekendmøde. Der sendes doodle ud i 
september og oktober. 

 
 
 
 
 
Anne 

8. Eventuelt Sommerferie:  



 Lykke: uge 27-28-29 
Tine: uge 32-33-34 
Anne Sophie: uge 28-29-30 (bortrejst i uge 29) 
Vibeke: Er hjemme hele sommeren 
Anne: uge 30-31-32 (bortrejst 21/7-28/7) 

 


