
 

Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d. 05.02.20 kl 20.30-21.30 på Skype 

Til stede: Stefi, Anne, Anne-Sophie, Lotte, Line Sofie 

Afbud fra:  

Referent: Sofie 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Årsregnskab 2019 og 
budget 2020 
 

Årsregnskab 2019 er godkendt af kontrollant uden 
bemærkninger.  
Budget 2020 drøftes 

Lotte 

2. Hjemmesiden 
 

Stefi laver et udkast til hjemmesiden omkring 
opsætning af referater til 16/3. Målet er at få lagt 
årsberetninger og arbejdsprogrammer ind så det 
bliver tydeligt og let at finde dem. 
 

Stefi 

3. Inspiration til 
jobsøgning på plejehjem – 
stillingtagen til forslag fra 
Etf om det videre arbejde 
 

Tina Nør Langager har foreslået at lade Etf’s 
forhandlingsafdeling gennemgå listen, da de gerne vil 
bruge den som inspiration til Etf’s arbejde i en særlig 
indsats rette mod ergoterapeuter, der arbejder i 
stillinger, hvor de også udfører pleje og pædagogiske 
opgaver. 
Vi synes det er dejligt at Etf kan bruge vores arbejde, 
og melder positivt tilbage på henvendelsen. 
Anne sender også mail til Tina omkring, at vi allerede 
har listen liggende på hjemmesiden og hvad der 
eventuelt skal ske med det 
 

Anne 

4. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Vi har modtaget mail fra Ulla Garbøl med følgende 
orientering: Dansk Selskab for Geriatri har søgt om 
”værtsskab” for ny database for geriatriske patienter 
hos RKKP som skal erstatte den hidtidige. De har 
sendt invitation til Ergoterapeutforeningen, Danske 
Fysioterapeuter og Dansk Sygeplejeråd om at være 
med til at udforme databasen. Ulla Garbøl har svaret 
og takket for invitation og meldt tilbage, at Etf er 
interesseret i at indgå et samarbejde.  
Vi har fra selskabet meldt ud, at vi gerne vil følge 
arbejdet og gerne deltager og forholder os til det ved 
behov. Vi afventer at høre fra Ulla Garbøl om det 
videre forløb. 
 

Anne 
 
Lotte 



 

Lotte til badgemøde – en workshop. Fortæller om 
initiativ i Århus, hvor en bøde for glemt rejsehjemmel 
i bus kan annulleres, hvis man har en 
demensdiagnose 
 
Demensdagene: Earlybird frem til 14/2. Flere af 
bestyrelsesmedlemmerne skal afklare om de deltager 
via arbejde 
 
Nordisk gerontologisk kongres 3-6/6 Island. Earlybird 
frem til 8 marts. Lotte overvejer deltagelse 
 
Ældrekonferencen i Horsens 11/5 CTKU – Vi tager 
stilling til deltagelse senere. Anne Sophie overvejer 
deltagelse.  
 
KL’s ældrekonference 29/9 i Kolding. Ikke program 
endnu 
 
 

5. Næste møde 16/3 kl 11 hos ETF. Vi medbringer selv frokost til 
mødet 
Anne bestiller mad til Generalforsamlingen.   

 
 

6. Eventuelt 
 

  

 


