
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Mandag d 28.11.2016 i Etf, Mødelokale 1, Nørre Voldgade 90, Kbh. 

Til stede: Alle 

Afbud fra: ingen 

Referent: Lykke 

Sendt til:  Tina og hjemmesiden 

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer 
 

Sif  

2. Økonomi 
 

 Ny økonomiansvarlig i ETF er Anette Skade Nielsen. 

 Stine vil gerne vide hvad vi fremover synes skal 
lægge i DB: 
Vi er enige om at det vi får fra ETF skal ligge i DB – 
fra de seneste år. Vi skal ikke selv føre parallel 
regnskab. Dog vil vi gerne have en liste der viser 
hvilke bilag for udlæg Stine har sendt til ETF – hvor 
vi kan kvittere når vi har modtaget pengene. 

 Stine vil derudover spørge Etf om der er en 
forventet ”leveringstid” på at vi får pengene retur? 
(da vi synes at det indimellem tager lang tid) 

 Det vil også være dejligt hvis Stine sætter os CC. på 
mail når hun sender bilag videre til Etf. 

 Ift. medlemsliste – så ønsker vi fremadrettet at 
bede Etf. om en opdateret medlemsliste hvert 
kvartal, hvor der også står hvor folk arbejder. Vi 
aftaler at Stine tager kontakt til Kirsten Hermansen 
vedr. Dette. 

 Vi mangler stadig at få afregnet fra arrangement 
om dysfagi – det kan både blive et over eller et 
underskud. Vi venter i spænding…… ;-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stine 
 
 
 
 

3. Temadag om 
målsætning (gerne i 
uge6) 
 

 Arbejdsgruppen er af forskellige private og 
arbejdsmæssige grunde ikke kommet videre med 
planlægningen af denne temadag. Hvordan 
kommer vi videre?: 
Vi bliver enige om at vi gerne vil spørge nogle af 
dem, der ved noget, om at komme og holde oplæg 
en dag – nogen som brænder for noget indenfor 
rehabilitering evt. : 
- Birgitte Grønnegård Jepsen - ergo 
- (Thea Wind – Ergo) 
- Dorthe Birkmose – Psykolog 
- Jette Thuesen 
- Inge Wilms 

Sif, Stine, 
Jette og 
Anne 



-En som Anne Sofie har hørt vedr. Målsætning. 
 

Det kunne være en spændende at lave en hel dag 
med forskellige indlæg – med mulighed for 
spørgsmål efterfølgende og god dialog i pauserne.  
 
Anne vil gerne være 4 person i arbejdsgruppen 
som nu består af Sif, Stine, Jette og Anne. Gruppen 
Skyper sammen snarest.  
 
 

4. Generalforsamling 
2017 
 

 Vi vil gerne holde GF i forlængelse af temadagen. 
 

 Det kunne være afholdelse i nærheden af ETF ´s 
lokaler i Odense. 

 

 Vi satser på uge 6 – (Tina kan ikke d. 7 eller 
formiddag d. 8 til kl. 15) 

Se ovenfor 

5. Drøftelse af 
selskabets arbejde 
med Tina Nør 
Langager  
 

 Tina var på mødet og vi drøftede de politiske 
fokusområder. Hun opfordrede os til at bruge ETF 
og konsulenterne mere aktivt. De vil gerne have os 
til at indgå i arbejdet med demenshandleplanen og 
demens kommunerne – måske bare som med 
underskrivere og deltagere på arrangementer. 

 

6. Opsamling på 
drøftelse med Tina 
Nør Langager 
 

 Vi var rigtig glade for at hun var med    

7. Status på udpegning 
af nye medlemmer til 
Specialistnævnet 
 

 Vi indstiller Jonas Holsbæk til formand. 
Derudover udpeger vi Karen Tannebæk fra 
Videnscenter for Demens og Ole Mygind fra 
Marseillesborg centeret som medlemmer.  

 

 Anne giver besked til HB om hvem vi peger på til 
deres møde i januar. Hun vil også lægge op til at 
specialistnævnet skal arbejde på hvordan vi får 
flere specialister. ETF indkalder også til drøftelse i 
Specialistrådet til januar.  

 

 Der er ingen ansøgninger til specialistgodkendelse i 
denne omgang. 

 
 
 
 
 
Anne 

8. Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering, relevante 
kurser 

 Anne: Vil sende mail ud fra EVR – som vi skal svare 
på senest d. 8/12 

Alle 



 

9. Næste møde 
 

11/1 2017 kl. 20-21 Lykke 
sender 
invitation 
til et 
alternativt 
mødeforum 

10. Eventuelt 
 

 Vi skal huske at vi skal sende årsberetning og 
handleplan til ETF 

 Regnskabet skal godkendes af vores økonomiske 
kontrollant inden GF. 

Anne 
 
Stine 

 


