
Referat - bestyrelsesmøde i SUFO – Godkendt 

Dato og tid: Mandag d. 30. januar 2017, kl. 9.00 – 15.00  
Sted: Slotsgade 5, 5000 Odense – lokale 3.3, 3 sal.  
Referent: Marianne Lundsgaard, faglig sekretær/Jeanette Frandsen 
Udsendt bilag: 1) Spørgsmål ifb. Årskursus og Generalforsamling, 2) udkast til indkaldelse til 
generalforsamling, 3) udkast til budget 2017 og balance pr 31/12 2016 
Afbud: Ingen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsorden godkendt. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Årskursus 2017 
 

2.1.1 Status på årskurset v/ Marianne Lundsgaard 

- Tilmeldte deltagere 

- Budget for Årskursus 

-  Fordeling af opgaver/spørgsmål til bestyrelsen (se bilag 1) 

Orientering:  

Jeanette Frandsen orienterede om status på deltagertilmelding, der var d. 25. januar tilmeldt 116 

deltager, hvilket betyder, at budgettet ser ud til at holde.  

Bestyrelsen fordelte opgaver i mellem sig jf. bilag 1. 

Beslutning: Suppleant Lene Lund Boisen får Årskursus vedlagsfrit, men tildeles ingen opgaver.  

 

2.1.2 Kåring af Årets SUFO 

Orientering om indstillinger. Skal medlemmerne opfordres igen? 

Sagen: Der er pt. indkommet 1 indstilling 

Beslutning: Jeanette Frandsen udsender opfordring til at indstille en kollega eller en fra et ERFA-

netværk til Årets SUFO via Facebookgruppen.  

 

2.2 Generalforsamling 2017 
 
2.2.1 Generalforsamling  
- Indkaldelse udsendes af sekretariatet senest fredag d. 3. februar (se bilag 2). 
- Dirigent på generalforsamlingen er Torben Larsen. 
- Fordeling af opgaver (se bilag 1). 

- Har bestyrelsen forslag til generalforsamlingen? Hvis den har sendes forslag ud med 

indkaldelsen (listes i indkaldelsen) 

Bestyrelsen har besluttet at foreslå at kontingentet fastholdes for 2018 (2017 er udsendt) 

Beslutning:  Bestyrelsen fordelte opgaverne i mellem sig jf. bilag 1. 

Bestyrelsen havde forslag til ændring af procedure med adgangskort og stemmesedler til 

medlemmer. Sekretariatet undersøger mulighed for stemmekort i deltagermapper.   



Bestyrelsen havde ingen forslag til vedtægts- eller kontingentændringer.  

 

2.2.2 Gennemgang og drøftelse af Årsberetning 

Drøftelse af hvilke emner, der skal med i Årsberetningen. 

Formand Anne Dorthe Prisak er ansvarlig for udformningen af Årsberetningen.  

Skal Årsberetningen – som sidste år - lægges ud på hjemmesiden før Generalforsamlingen? 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede følgende emner til årsberetning: 

 Den nye videreuddannelse, Forebyggende hjemmebesøg, og SUFOs rolle i udarbejdelsen 

af uddannelsen.  

 Demenshandlingsplan 2025 

 Den nye lovgivning for forebyggende hjemmebesøg 

 Annettes deltagelse i temadag på Marienborg om den kommende Nationale 

Demenshandlingsplanen.  

 Bestyrelsesseminar – bestyrelsens arbejde med udvikling af Årskursus 2017 med afsæt i 

deltagernes evalueringer fra Årskursus 2016. 

 Facebook-gruppen – giver mulighed for at være tættere på medlemmerne 

Anne Dorthe arbejder videre med årsberetningen, og sender den til den til sekretariatet. 

Årsberetningen lægges på hjemmesiden senest d. 24. februar.  

 
 
2.2.3 Valg til bestyrelsen - orientering 
Der er valg til 3 pladser i bestyrelsen – alle for en toårig periode. 

Dertil kommer valg af to suppleanter.   

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og er villig til genvalg: Anja Rosenlund og Dorthe 

Grosen. Derudover stiller Karen-Marie Wraae Ostermann (der er indtrådt i bestyrelsen) op som 

kandidat til bestyrelsen. 

Der er valg til begge suppleantposter. 

Det er kun muligt at stille op til en post, hvis man er tilstede og hvis kontingentet er betalt senest 

24. februar. 

Beslutning: Dorthe Grosen er stiller ikke op til bestyrelsen, grundet arbejdsskifte.  

Karen-Marie Wraa Ostermann og Anja Rosenlund tilkendegav, at de er villige til genvalg.  

Lene Lund Boisen stiller op som suppleant. 

 

Kontakt til potentielle nye bestyrelsesmedlemmer. 

Er der nogen kandidater? 

Er der forslag til flere, bestyrelsen kan kontakte? 

Bliver der skrevet et oplæg om arbejdet i bestyrelsen til SUFO Nyt? Sine skulle skrive  

Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og besluttede at opfordre medlemmerne til at stille op. 

Sine Pedersen har lavet et skriv om bestyrelsesarbejdet, som udkommer med SUFO Nyt i februar.  

 

2.2.4 Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling 

Spørgsmål: Hvad er dagsorden for bestyrelsen på mødet d. 6/3 kl. 8.00? 

Er der f.eks. valg af næstformand? 

Er der fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder? 



Beslutning: Bestyrelsen konstituerer sig på sit møde d. 6. marts 2017 med formand og 

næstformand, begge for en et-årig periode. På dagsordenen er præsentation af 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, vedtagelse af dato for Årskursus 2018 samt fastsættelse 

af dato for bestyrelsesmøder i 2017.  

Suppleanter deltager i dette møde samt det første efterfølgende bestyrelsesmøde, uden 

stemmeret.  

 

2.3  Facebookside – forslag om at gøre den til en lukket gruppe 

Sagen: Et medlem har henvendt sig med ønsket om, at Facebook-gruppen gøres lukket. 

Argumentet er, at hvis hun kommenterer på noget på SUFO-facebookside vil andre end gruppens 

medlemmer kunne se det. F.eks. kan hendes private venner se og kommentere på det hun har 

sendt. 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede henvendelsen og konsekvenserne af en hhv. lukket eller åben 

gruppen. Bestyrelsen besluttede at ændre Facebook-gruppen til en lukket gruppe, for at optimere 

muligheden for et trygt ”rum” med en god debat og erfaringsudveksling.  

Jeanette Frandsen besvarer henvendelsen 

 

2.4 Pulje for sundhedsfremme og forebyggelse 2017 er åben for ansøgninger 

Sagen: Der kan søges til tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse. Frist er 

torsdag d. 26. januar – ansøgning med budget. Sekretariatet har undersøgt, hvem der de tidligere 

år har modtaget midler – det er især Sund By Netværket. Det bliver ikke til en ansøgning i år, men 

det vil være fint, at bestyrelsen drøfter om det overhovedet er relevant og overkommeligt at SUFO 

evt. skal drive et projekt. Læs mere på følgende link: https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/puljen-for-

sundhedsfremme-og-sygdomsforebyggelse-2017-er-aaben-for-ansoegninger 

Beslutning: Bestyrelsen blev enige om, at punktet bliver drøftet yderligere på bestyrelsesseminar i 

2017.  

 

2.5 Skema til forebyggende hjemmebesøg – der muliggør at trække statistik på 

området. Fælles for alle kommuner 

Sagen: Henvendelse fra Martin Reetz Kæmsgaard i Lejre Kommune (bilag).  

Beslutning: Bestyrelsen drøftede henvendelsen og var enige om, at det er et godt tænkt initiativ. 

Skemaet læner sig meget op ad fælles-sprog og funktionsvurderinger, hvilket bestyrelsen ser som 

et skævt fokus i forhold til statistik på forebyggende hjemmebesøg. Bestyrelsen var overordnet 

enige om, at for at kunne effektmåle besøgene, har kvalitative undersøgelser mere relevans. 

Anne Dorthe besvarer henvendelsen.   

 

2.6 Hjemmeside – status på opdatering og arbejdet fra bestyrelsesseminaret og seneste 

bestyrelsesmøde 

Sagen: Annette og Dorthe har udsendt et udspil om formuleringer til særlige punkter, men ikke 

til re-designet af hele hjemmesiden. Formand og bestyrelsesmedlemmer har kommenteret. Der 

mangler en beslutning inden Jeanette Frandsen kan gå ind og ændre. 

Beslutning: Annette og Dorthe orienterede om status på arbejdet med hjemmesiden.  

Bestyrelsen besluttede, at siden ’Anbefalinger’ fjernes fra hjemmesiden for nuværende. Om 

’Anbefalinger’ skal være på hjemmesiden, tages op på næstkommende bestyrelsesmøde. Hvis ja, 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/puljen-for-sundhedsfremme-og-sygdomsforebyggelse-2017-er-aaben-for-ansoegninger
https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/puljen-for-sundhedsfremme-og-sygdomsforebyggelse-2017-er-aaben-for-ansoegninger


besluttede bestyrelsen, at siden ’Anbefalinger’ tages op på bestyrelsesmøde én gang årligt, så 

’Anbefalinger’ forbliver aktuelt.  

Jeanette Frandsen får tilsendt oversigt for re-design og kan påbegynde opdatering af 

hjemmesiden.  

 

3. Økonomi 
 

3.1 Gennemgang af balance pr. 31/12 2016 og budget 2017 (bilag). 

Der skal ikke fremlægges budget på generalforsamlingen, men det er godt at 

bestyrelsen har set og godkendt budgetudkast. 

Orientering: Marianne Lundsgaard gennemgik balance pr. 31/12 2016 og budget 2017. 

Bestyrelsen tog balance og budget til orientering. 

Bestyrelsen underskrev regnskab 2017, der var revideret af revisor, Torben Larsen. 

 

4. Orienteringer 

Formand deltog d. 26. januar 2016 i en ”Rundbordssamtale” på Roskilde Universitet, der har fået 

muligheden for at repræsentere Danmark i et af Europa Kommissionens ’Horizon 2020’-projekter, SPRINT. 

Projektet omhandler ældreomsorg i Europa, og som led heri afholdes der i en række Europæiske lande 

rundbordssamtaler med diverse aktører, interessenter og eksperter inden for ældreområdet. Det er netop i 

relation hertil, at Roskilde Universitet har inviteret SUFO til rundbordssamtale. Formålet ved samtalen er at 

skabe et indblik i deltagernes/foreningernes holdninger og vurderinger af en række elementer inden for 

ældeområdet, samt hvad deltagerne, som aktører på ældreområdet, ser som de centrale problemer inden for 

ældreplejen i dag. 

Anne Dorthe fået henvendelse fra Jorit Tellervo vedrørende forordet til rapporten: Forebyggelse på 

ældreområdet – evaluering af forebyggelse af fysisk, social og psykisk mistrivsel blandt ældre borgere. Der 

er en korrespondance mellem leder af SFI og Jorit Tellervo omkring fejlagtige oplysninger vedr. Lovgivning 

om forebyggende hjemmebesøg. 

SUFO inviteret til lanceringssymposium i Landstingssalen om demenshandlingsplanen d. 26. januar. 

Næstformanden går til lanceringssymposiet. 

Afsluttet videreuddannelse – skal medlemmer opfordrestil at indsende opgaver, som efterfølgende kan 

lægges på SUFOs hjemmeside? 

Artikel i Magasinet Pleje om efter uddannelsen – v. Annette Lund 

Formanden har ferie i uge 7 og 8 

 

4.1 Orientering fra sekretariatet 
 
Der er udsendt kontingentopkrævninger medio december 2016. 
Der rykkes første gang ultimo januar og anden gang medio februar. Derefter slettes evt. ikke betalere. 
 
Kontingent skal være betalt senest 14 dage før Årskurset for at få rabat på Årskurset. Maj-Britt rykker ikke 
betalte i næste uge. 



 
Spørgsmål vedrørende ønske om fælles landsbetegnelse for alle der foretager forebyggende hjemmebesøg, 
som Marianne Lundsgaard har besvaret efter konference med formanden.  
 
Marianne Lundsgaard har ferie i uge 6 
 
D. 1. februar begynder praktikant Dorte Olsen i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat i en 4 mdr. 
praktikperiode. 
 
Mødelokale i sekretariatet afvikles til fordel for nyansat personale, men sekretariatet finder alternativer til 
møder i Vanløse.  
 

 

5. Eventuelt 

Dorte Groesen orienterede om en to-dags alkoholkonference, ’SKÅL’. Konferencen havde fokus på ulighed i 

sundhed og alkohol for unge og ældre. En konference som Dorte fandt relevant for SUFO og opfordrede 

formanden til at deltage i næste år.  

Marianne Lundsgaard orienterede om tværfaglig debatdag i Helsingør Stift d. 8. marts, om åndelig omsorg 

for ældre og samarbejdet herom. Bestyrelsen besluttede, at det sendes ud til medlemmerne i SUFO Nyt 

februar.  

Marianne Lundsgaard orienterede, at Lise Sørensen, faglig sekretær, er tilbage fra orlov september 2018.  

Karen-Marie Wraa orienterede om kursus om sorg og kompliceret sorg.  

 

For referat 

d. 3. februar 2017 

 

Marianne Lundsgaard   Jeanette Frandsen 

Faglig sekretær   Konsulent   


