
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Onsdag d. 26.08.15 kl. 20.30-21.30 på Skype 

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

Afbud fra:  

Referent: Anne Sophie 

Sendt til:    

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Budget og regnskab 
 

Vi har fået fire nye medlemmer. 
Der afventes ny status ang. økonomi fra Tabita. Regnskabet 
forventes at stemme. 

 

Vibeke 

2. Hvem deltager i 
ERGO15 ? 
 

Tine deltager i Ergo 15, da hun har fået en friplads af Åse 
Mortensen i forbindelse med deltagelse i  fyraftensmøde om 
ergoterapi og plejekultur. 
 
Etf giver alle ergoterapifaglige selskaber en friplads til at 
kunne deltage i ERGO15 samt mulighed for at få en stand. 
Der er tilmeldingsfrist 1. sep.  
Anne, Lykke og Anne Sophie vil undersøge om de har 
mulighed for at deltage. Det aftales nærmere over Skype, 
hvem som deltager og om selskabet evt. skal stå ved en 
stand.  
 

 

3. Fagligt arrangement om 
Demens - status 
 

Der er dags dato fem tilmeldte til arrangementet i Vejle.  
En ergoterapeutstuderende vil meget gerne deltage og har 
derfor henvendt sig for at høre, om det er muligt at få lov til 
at deltage til nedsat pris. Hun er ikke medlem af vores 
selskab men af ETF. Da der er ledige pladser og den 
studerende er medlem af ETF giver vi studenterrabat og lov 
til at deltage for 150 kr. ligesom et ordinært medlem af 
selskabet.  
 
Grundet lav tilmelding tilbyder Ulla Peterson fra ETF at 
sende en nyhedsmail ud til alle vores medlemmer med 
reklame for arrangementet. 
 
Udover forplejning og betaling af oplægsholdere koster det 
1000 kr. at leje lokalet. Vi har fået lov til at låne IT- udstyr. 
Normalt skal dette også lejes. Vi skal selv indrette lokalet 
med borde og stole.   
Da der er en del praktiske opgaver forbundet med 
arrangement overnatter Vibeke i Jylland.   
 

Vibeke 

4. Emner til næste 
nyhedsbrev 
 

I næste nyhedsbrev orienteres der om, at der er en ubesat 
bestyrelsespost og at selskabet mangler en uvildig revisor.   
 
Der vil blive informeret om pjece og bog ”Sorg – når en 

Anne 



ægtefælle dør.” Findes på den spændende hjemmeside: 
pavi.dk. Er absolut et besøg værd! 
 
 Nyhedsbrevene vil blive lidt kortere men til gengæld 
udkomme lidt hyppigere. 

 

5. Hjemmesiden - status Der begynder at ske lidt nyt på hjemmesiden. Vi afventer 
fortsat yderligere tiltag. 
 

 

6. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
- Snoezel-konference? 
 

Anne har været på studietur ang. et præprojekt om 
rehabilitering på plejecentre i Aalborg og hørt om haver på 
plejecentre ved ergoterapeut og master i natur, sundhed og 
haver Lise Nevstrup Andersen. 
 
Anne Sophie har som V.I.P gæst deltaget i ”Byen for livet” i 
Odense Kommune, hvor man er i gang med 
vidensindsamling med henblik på at bygge en ny bydel for 
ca. 300 demente borgere. Der samarbejdes med OK- Fonden 
og Støtteforeningen Margurittens venner.  
Der var oplæg, workshops og mulighed for at tilmelde sig 
den fælles platform ”Tagdel” og fortsætte vidensudviklingen 
derigennem.  
 
Der afholdes den 28. – 29. sep. snoezel- 
jubilærumskonference på Hindsgavl Slot i Middelfart. Vi skal 
undersøge om det er relevant at én deltager. Der mailes 
sammen. 
Der er udgivet en ny bog som hedder ”Snoezelbog.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle. 

7. Næste møde 
 

Næste møde afholdes som heldagsmøde den 10.10.15 i 
Ringsted. Lykke og Anne Sophie aftaler tidspunkt for 
mødestart. 
 

 

8. Eventuelt 
 

De sidste fyraftensmøder om ergoterapi og plejekultur 
afholdes den 01.10.15 i  Aalborg hvor Anne deltager.  
Den 29.09.15 i Århus og den 30.09.15 i Holstebro hvor Anne 
Sophie deltager. 

 

 


