
Referat af - bestyrelsesmøde i SUFO – Godkendt 

Lørdag d. 24. september 2016,  
For referat: Marianne Lundsgaard  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsorden godkendt. 

Formanden orienterede om, at bestyrelsesmedlem Anne Marie Clausen - grundet personlige årsager- har trukket sig 

fra SUFOs bestyrelse. Suppleant Karen-Marie Wraae Ostermann er indtrådt, men kunne ikke være tilstede på mødet. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Årskursus 5. og 6. marts 2017 
Bestyrelsen har arbejdet med Årskurset på bestyrelsesseminaret.  
Er der enighed om det overordnede tema? 
Er der enighed om, at sekretariatet har mandat til at arbejde videre med at skaffe oplægsholdere og udforme et 
program og i rimelig grad har frie hænder i arbejdet? 
Er der enighed om, at samme deltagerbetaling som sidste år kr. 3.495 for medlemmer og kr. 3.995 for andre kr. søges 
fastholdt. 
Program skal udsendes i december. 
Beslutning: Sekretariatet fik mandat til at arbejde videre med temaer og oplægsholdere til Årskursus 2017 i 
forlængelse af bestyrelsens arbejde på seminaret. Sekretariatet samler op på de gode ideer fra seminaret og 
udarbejder et program.  
Forebyggernes kerneopgave skal i fokus på Årskurset og det skal drøftes, hvordan den kan løftes.  
Der skal være plads til dialog/spørgsmål mellem deltagere og oplægsholdere og deltagerne imellem. 
Udstillere: Bestyrelsen besluttede ikke at invitere udstillere, da det er meget omkostningskrævende og med lille 
udbytte for såvel udstillere som for deltagere. 
Bureau: Bestyrelsen besluttede ikke at være en del af bureauet, men ønsker at blive synliggjort ved f.eks. tørklæder 
eller mærkat på navneskilte. 
Forhåndsbetaling: Medlemmer orienteres som vanligt medio november om, at det er muligt at forhåndsindbetale. 
Underholdning: Der skal være professionel underholdning til festmiddagen. 
Festmiddag: Der skal være mulighed for pladsreservation – gerne så deltagerne skriver antal/kommune og 
telefonkontakt på en flipover. Flipover sættes foran Bureauet om søndagen mellem kl. 15.30 og kl. 17.00. Der 
orienteres ved indtjek og start på Årskurset. 
 

 
2.2 Generalforsamling 5. marts 2017 
Vi tager hul på generalforsamlingen allerede nu. Bestyrelsen bedes overveje om bestyrelsen: 

 vil foreslå vedtægtsændringer,  

 om generalforsamlingen skal foregå på samme måde som i 2016 

 hvordan medlemmer bedst opfordres til at stille op til bestyrelsesvalget 

 skal Årets SUFO kåres? 

Beslutninger: 
Vedtægtsændringer:  Bestyrelsen vil ikke for nuværende foreslå vedtægtsændringer. Bestyrelsen besluttede, at 
generalforsamlingen skal foregå på samme måde som sidste år. Marianne Lundsgaard kontakter Torben Larsen og 
spørger, om han igen i år vil være dirigent og revisor. 
Gæstelisteudarbejdes på førstkommende bestyrelsesmøde. Det indskærpes over for gæster, at de har 2 minutters 
taletid. Dette gøres i indbydelsen. 
Bestyrelsesvalg: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Nuværende bestyrelsesmedlemmer 
tager på førstkommende bestyrelsesmøde stilling til, om de genopstiller. Dette meldes ud i indkaldelsen – der jævnfør 
vedtægten skal udsendes mindst 4 uger inden generalforsamlingen (dvs. senest fredag d. 3. februar) 
Medlemmer opfordres til at stille op via facebook/SUFO-nyt og hjemmeside – påbegyndes i december 
Der ændres på procedure ift. adgangskort, så adgangskort ombyttes med stemmesedler inde i salen. Dette kan f.eks. 
gøres umiddelbart før en afstemning. 
Årets SUFO kåres også i 2017 – dette annonceres i SUFO-nyt/hjemmeside og facebook i december og igen i januar. 
Bestyrelsen vil gerne bruge prisen Årets SUFO mere aktivt f.eks. skrive gode historier, præsentere i medierne, m.m. 
Frist for indstillinger fastsættes til d. 20. februar, hvorefter bestyrelsen træffer en afgørelse. Årets SUFO får en gave 
og et diplom. 
 

 



2.3. Formandshonorar 
Flere foreninger giver formanden et halvårligt/årligt honorar eller frikøber formanden til at bestride posten, og de 
opgaver som følger med. SUFOs formand varetager en lang række tidskrævende opgaver.  
Skal formanden modtage honorar/frikøbes fra foreningen, evt. med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2016? 
Beslutning: Bestyrelsen tilkendegav, at den finder det rimeligt og tilslutter sig et frikøb af formanden på op til 25.000 
kr. årligt (svarende til 12 arbejdsdage), samt at det sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016. Det praktiske 
aftales mellem formand og sekretariat. 
 

 
2.4 Status på SUFOs hjemmeside 
Bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet med punktet på bestyrelsesseminaret.  
Der skal træffes en beslutning, på baggrund af drøftelserne på seminaret. 
Beslutning: Bestyrelsen ønsker en del oprydning i layout, indhold og emneområder af hjemmesiden. Hjemmesiden er 
revideret i 2014/15, men den virker ikke brugervenlig og med mange og en del outdatede informationer 
Bestyrelsens arbejde på seminaret satte en god ramme og fremkom med gode ideer. 
Dorte Grosen, Annette Nordal Lund og Jeanette Frandsen (sekretariatsmedarbejder) fik mandat til at gøre arbejdet 
færdigt. I det omfang arbejdet tager mere tid end der er afsat timer til i samarbejdsaftalen konteres SUFO for disse. 
 

 
2.5 Status på Nyhedsbreve (SUFO-nyt) 
Er der emner eller procedurer der skal drøftes? 
Beslutning: SUFO-nyt er meget læst og udsendes 10 -11 gange årligt. SUFO-nyt er opdelt i 2: Generelle nyheder og 
”nyt fra bestyrelsen”. 
SUFO-nyt redigeres af formanden og Jeanette Frandsen. Alle bestyrelsesmedlemmer har en opgave i at finde og 
sende nyheder til formanden/sekretariatet. Det er vigtigt med nyheder fra hele landet. Deadline for indsendelse af 
nyheder er d. 15. i hver måned. 
Det prioriteres at SUFO-nyt bringer korte og præcise nyheder som modtagere kan klikke sig videre til via et link. 
 
 

2.6 Status på Facebook 

Hvordan vurderer bestyrelsen aktiviteten på Facebook?  

Skal der vælges tovholdere til at poste et opslag i december, januar, februar, marts? 

Beslutning: SUFO på Facebook så dagens lys d. 27. januar 2016. Bestyrelsen vurderer at aktiviteten er god og 

passende. Der er en god tone og relevant information. Hvert bestyrelsesmedlem har en måned som ansvarlige for at 

lægge opslag og overvåge siden. Jeanette Frandsen har udarbejde en turnus for hvis tur det er i ovennævnte 

måneder.  

Oktober – Annette April – Anne Dorthe 

November – Janni Maj – Annette 

December – Anja Juni – Janni 

Januar – Sine Juli – Anja 

Februar – Dorte August – Sine 

Marts – Karen-Marie September – Dorte 

 

 

2.7 Guide til opsporing 

Guide til opsporing af ældre med behov for et forebyggende hjemmebesøg. Produktet forventes færdiggjort ultimo 

november og sendt i skriftlig høring i følgegruppen i uge 40/41. 

Beslutning: Bestyrelsen tilsendes materiale, når det er modtaget og bedes kommentere dette til et høringssvar. Anne 

Dorthe Prisak og Marianne Lundsgaard (fra sekretariatet) er ansvarlig for at samle kommentarer og sende 

høringssvar. 

 

 

2.8 Møde d. 22. november - Hvilke temaer vil bestyrelsen drøfte? 
På bestyrelsesmøde d. 22. november er aftalt frokostmøde med kontorchef Trine Toftgaard Lund og fuldmægtig Signe 
Dilling-Pedersen, Ældreenheden, Sundheds- og Ældreministeriet 



Beslutning: Anne Dorthe og Marianne Lundsgaard udarbejder dagsorden der sendes til ovennævnte, samt til 
bestyrelsen. SUFO skal orientere fra virkeligheden omkring vores rolle og de dilemmaer vi ser – ikke mindst ift. den ny 
lovgivning og de sårbare. Gerne et par eksempler fra praksis. 
F,eks:  

 Vores rolle og vores opgaver som forebyggere 

 En del sidder alene som forebyggere – svært med netværk og at nå opgaven 

 Loven er ikke udgiftsneutral – som skrevet – SUFO har eksempler 

 Borgere i risikosituationer skal ofte besøges flere end 1 gang – hvilket er ressourcekrævende. 
Vi bliver nødt til at prioritere mellem borgere – men det var ikke lovens intention. 

 Udfordringer ift. den nye lov: at finde de sårbare borgere (et dataproblem) at kunne tilbyde ressourcer ift. de 
sårbare (vi kender ikke tilbud). 

 Der er ikke kommet en ny vejledning til loven, men et tillæg – svært at administrere. 

 Er det muligt at få evalueringen af puljemidlerne på vores område – kommer der en evaluering? 
 
2 bestyrelsesmedlemmer er grundet uddannelse fraværende på det kommende bestyrelsesmøde (Annette Nordahl 
Lund og Sine Pedersen). 
 

3. Økonomi 
Fremlæggelse af halvårsregnskab. (bilag uddelt). 
Marianne Lundsgaard fremlagde halvårsregnskabet, der ser fint ud.  Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 

 

 

4. Øvrige sager 
4.1 Hvilke foreløbige er faringer er der med den netop igangsatte efteruddannelse? 
Drøftelse: 2 bestyrelsesmedlemmer er påbegyndt uddannelsen, men har kun været til undervisning få gange. Derfor 
svært at konkludere noget for nuværende. Men det blev nævnt: 
At starten virker noget famlende med en usikkerhed på hvem vi er som forebyggere, hvad vores opgave er og hvad 
uddannelsen skal bibringe os af ny viden. 
 
 

4.2 Er der organisationer/personer det vil være relevant at invitere til kommende bestyrelsesmøder? 
Drøftelse: Der er flere muligheder: Ældresagen, øvrige ældreorganisationer, KL, sundhedsstyrelsen m.fl. Bestyrelsen 
drøfter videre på kommende møder, da der er planlagt gæster til det førstkommende møde. 
 
 

4.3 Orientering fra formanden – sendes skriftlig eller gives mundtlig på mødet  

 Invitation fra Ældre Forum til 20 års jubilæum d. 19. august. Desværre ikke muligt med deltagelse fra SUFO. 

 Deltagelse DKDK´s årskursus d. 14. september 

 Oplæg på Danske Ældreråds konference d. 9. november, under overskriften: ”Er det helt skævt”, om 
tilgængelighed og ulighed blandt ældre. SUFO´s oplæg holdes på en workshop under emnet: ”Hvordan 
opspores ældre i sårbare livssituationer og tilbydes en forebyggende indsats”. 

 Møde med Sundhedsstyrelsen og KL d. 18. november angående planlægning af regionale temadage omkring 
viden og erfaringer fra Håndbogen og projekt om forebyggelse blandt ældre. Temadagene forventes afholdt i 
foråret eller tidlig sommer. 

 Udstilling på DKDK næste år? 

 

 
4.4 Orientering fra sekretariatet - sendes skriftlig eller gives mundtlig på mødet  

 Temadag Slagelse, opfølgning – programmet vedhæftes referatet. 

 Medlemmer – medlemsstatus udleveret. SUFO havde pr. juni 2016 273 medlemmer. Der har været 42 
nyindmeldelser og 12 udmeldelser. (bilag uddelt) 

 Sekretariatet skriver til medlemmer der er registreret som personlige betalere og spørger, hvilken kommune 
de arbejder i. På denne måde kan det registreres i hvilke kommuner SUFO har medlemmer. 

 
 

5. Eventuelt 
Der var intet til punktet. 


