
 

Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d. 15.04.20 kl. 20-21 på skype 

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

Afbud fra:  

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Konstituering af 
bestyrelsen 
 

Generalforsamlingen blev aflyst pga. corona-krisen.  
Vi vælger idag at konstituere en ny bestyrelse. 
Anne Sophie vælges som ny formand. 
Stefi vælges som ny næstformand og fortsætter også 
som webansvarlig. 
Lotte fortsætter som økonomiansvarlig. 
Sofie fortsætter som facebook-ansvarlig. 
 
Anne laver en liste over de opgaver, hun har 
varetaget som formand og sender ud mhp. fordeling 
af opgaverne i bestyrelsen. 
Det aftales allerede nu, at det fortsat er formandens 
opgave at udsende dagsorden til 
bestyrelsesmøderne, og at Anne ringer op ved 
skypemøder. 
Anne Sophie laver konstitueringsblanket og sender til 
Etf samt orienterer Tina Nør Langager og Ulla Garbøl 
om den nye konstituering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 
Anne 
Sophie 

2. Arbejdsprogram for 
2020 
 

Der vælges at have fokus på overgange –  
fra hospital til midlertidig døgnplads/eget 
hjem/plejehjem,  
fra midlertidig døgnplads til eget hjem/plejehjem, 
fra eget hjem til plejehjem. 
Fokus på ergoterapeutens rolle.  
 
Anne skriver det ind i arbejdsprogrammet, som ligger 
i dropboks, og som efter planen også snart kommer 
til at ligge på hjemmesiden. 
 
Der skal laves en plan for hvordan vi skal arbejde med 
fokusområdet. Vi håber at kunne mødes fysisk til et 
bestyrelsesmøde inden sommerferien, hvor vi kan gå 
i dybden med emnet. 

 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alle har skærpet opmærksomhed på information og 
viden om området i den kommende tid. 
 

Alle 

3. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser  
 

EVR-mødet d 30/4 er aflyst grundet covid19. 
Demensdagene 14/5-15/5 er aflyst grundet covid19. 
Nordisk Gerontologisk Kongres i Reykjavik 3/6-6/6 er 
aflyst grundet covid19. 
National Konference om Aldring og samfund 29/10-
30/10 er aflyst. 
 
Referatet fra National Konference om Aldring og 
Samfund 2019 er næsten færdigt. Anne Sophie og 
Stefi ser det igennem og herefter lægges det på 
hjemmesiden. 
 

 

4. Næste møde 
 

7. Maj kl. 20 på skype.  

5. Eventuelt 
 

  

 


