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Referat - bestyrelsesmøde i SUFO - Godkendt 

Dato og tid: lørdag den 22. september 2018  

Sted: Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart 
Referent: Jeanette Frandsen og Lise Sørensen 
Afbud: Ingen afbud 
Fra sekretariatet deltog Marianne Lundsgaard, Lise Sørensen og Jeanette Frandsen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsordenen er godkendt. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Årskonference 17. og 18. marts 2019 
Sagen: Bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet med Årskonferencen 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 af SUFO og kr. 
3.995 for andre søges fastholdt, men at det kan blive nødvendigt at hæve prisen med op til 200 kr. pr. 
deltager? 
Program udsendes i december. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at give sekretariatet mandat til at arbejde videre med tema for 
Årskonferencen samt booking af oplægsholdere i forlængelse af bestyrelsens arbejde på 
bestyrelsesseminaret. 
Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder budget for Årskonference 2018. Budgettet forelægges 
bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 9. november, hvor der træffes endelig beslutning om deltagerpriser 
for Årskonference 2018.  
 
2.1.1 Årets tiltag  

Sagen: Hvilke justeringer skal foretages ift. sidste år? Hvordan gør vi i 2019? (se bilag 1) 

Beslutning:  Bestyrelsen drøftede Årets Tiltag med afsæt i deltagerevalueringer og bestyrelsens egen 
evaluering.  
Bestyrelsen vedtog, at kriterierne for indstilling til Årets Tiltag skal præciseres. Indstiller til prisen kan 
indstille ét tiltag, som skal være et konkret tiltag fra hverdagens praksis i forebyggende hjemmebesøg. Hvis 
der indstilles flere tiltag i én indstilling, forbeholder bestyrelsen sig ret til inden den endelige afstemning at 
nominere ét af de indsendte tiltag til prisen.  
Der vælges tre tiltag, som vindere af prisen. Der uddeles kun buket til vinderne og ikke til de nominerede 
tiltag.  
Annette Nordal Lund udarbejder i samarbejde med Lise Sørensen en endelig formulering for 
indstillingskriterier, som forelægges på bestyrelsesmøde den 9. november, hvorefter det udsendes til 
medlemmerne via SUFO Nyt.  
 
2.2 Generalforsamling 17. marts 2019 
Sagen: Vi tager hul på generalforsamlingen allerede nu.  
Den nugældende vedtægt blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år. 
Har bestyrelsen ønsker om at stille forslag om vedtægtsændring(er)? 
Skal bestyrelsen foreslå en kontingentforhøjelse med virkning for kontingentåret 2020?  
 – jævnfør tidligere drøftelse. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at gennemgå vedtægterne for SUFO på bestyrelsesmøde den 9. 
november. Bestyrelsen stiller forslag om kontingentforhøjelse fra 250 kr. til 350 kr. på generalforsamling 
2019 gældende for år 2020. 
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Bestyrelsen vedtog, at medlemmernes opfordringer til bestyrelsen, givet på generalforsamling år 2018, 
samles op i årsberetning 2018-2019, men gerne tidligere i et nyhedsbrev. 
Fra 2019 indsættes fast punkt på dagsorden for april-møde, hvor der samles op på medlemmernes 
opfordringer givet på generalforsamling. 
 
2.2.1 Bestyrelsesvalg 
Sagen: Følgende er på valg i 2019 - Hvem genopstiller? 
 

 Karen-Marie Wraa, Københavns Kommune  

 Anja Rosenlund, Odense Kommune  

 Helle Phillipsen, Sønderborg Kommune  
 
Desuden skal der være valg til 2 suppleantposter for en ét-årig periode - hvilken rolle og hvilke opgaver har 

en suppleant? 

Beslutninger: Karen-Marie Wraa, Anja Rosenlund og Helle Phillipsen tilkendegav, at de er villige til 

genvalg. Bestyrelsen drøftede suppleanters rolle og opgaver. Bestyrelsen stillede forslag om, at 

suppleanter deltager i bestyrelsens første møde, som finder sted dagen efter generalforsamling, får tilsendt 

referater fra bestyrelsesmøder og har orienteringspligt ift. Bestyrelsens arbejde. Formand, Anne Dorthe 

Prisak, og Anja Rosenlund udarbejder sammen med Lise Sørensen og Marianne Lundsgaard et notat om 

suppleanters rolle og opgaver. Notatet præsenteres på bestyrelsesmøde den 9. november, hvor 

bestyrelsen træffer beslutning om rolle og opgaver for suppleanter.  

På baggrund af notatet præciseres suppleanters rolle og opgaver i opfordring til kandidatur, som udsendes 
til medlemmerne med SUFO Nyt.  
 
2.3 SUFOs Årshjul 
Sagen: Bestyrelsen drøftede årshjul på seminaret. Hvilke beslutninger skal føres til referat? 
Beslutning: Det blev vedtaget, at Jeanette Frandsen udarbejder årshjul på baggrund af bestyrelsens 
drøftelser. Årshjulet præsenteres på bestyrelsesmøde den 9. november.  
 
2.4 Status på Nyhedsbreve 
Sagen: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes? 
Beslutning: Da det har vist sig svært at indhente praksishistorier til emnet ”Fra medlem til medlem”, vedtog 
bestyrelsen at emnet nedlægges. 
Nyhedsbrevet redigeres fortsat af formand, Anne Dorthe Prisak, og Jeanette Frandsen. Bestyrelsen har 
stadig til opgave at indsende relevante nyheder til formanden.  
 
 
2.5 Status på Facebook 

Sagen: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes? 
Hvordan vurderer bestyrelsen aktiviteten på Facebook?  

Er der fastlagt tovholdere til at poste opslag? 

Beslutning: Bestyrelsen vurderer, at der fortsat er en god aktivitet i Facebookgruppen og fortsætter med, 

at bestyrelsen har en måned hver især som tovholder, hvor der uploades indhold ca. to gange i perioden, 

eller i forhold til aktivitetsniveau i perioden.  

Fordeling for tovholdere af Facebookgruppen: 

Oktober: Sine 

November: Janni 

December: Anja 

Januar: Annette 

Februar: Karen-Marie 

Marts: Anne Dorthe 

 

 

 



3 
 

2.6 Status på korrespondance med Lone Thomsen, Sundhedsstyrelsen – v. Sine Dilling-Larsen 

Sagen: Drøftelse af Lone Thomsens svar på mail fremsendt fra SUFO (mail sendt til bestyrelsen d. 20. 

august). 

Skal Lone Thomsen inviteres til et møde? 

Beslutning: Sine Dilling-Larsen og formand, Anne Dorthe Prisak, orienterede om mailkorrespondance med 

Lone Thomsen, hvor hun svarer på medlemmernes spørgsmål givet på Årskonference 2018. Det blev 

vedtaget, at Lone Thomsens svar på medlemmernes spørgsmål bringes ud til medlemmerne via SUFO Nyt 

samt Årsberetning 2018-2019. Marianne Lundsgaard, omskriver spørgsmål og svar til en artikel.  

Formand, Anne Dorthe Prisak, har drøftet status for en opdatering af vejledning med Signe Dilling-Larsen, 

fuldmægtig i Sundheds- og Ældreministeriet, ift. den nye lovgivning for forebyggende hjemmebesøg.  

SUFO kan være proaktive ift. til den nye vejledning. Bestyrelsen besluttede at gennemgå vejledningen og 

komme med kommentarer til hvilke områder i vejledningen, bestyrelsen ønsker præciseret eller ændret. 

Kommentarer indsendes til Lise Sørensen, senest den 2. november. Lise Sørensen samskriver 

kommentarerne til bestyrelsesmøde den 9. november. 

Bestyrelsen besluttede at invitere Signe Dilling-Larsen til bestyrelsesmøde den 8. januar ift. deadline til 

drøftelse om den nye vejledning. Lise Sørensen inviterer Signe Dilling-Larsen samt forespørger på 

tidsramme ift., hvornår SUFO kan bidrage til arbejdet med vejledningen.  

Bestyrelsen drøfter egne kommentarer til vejledning på bestyrelsesmøde den 9. november som punkt på 

dagsordenen, forud for Signe Dilling-Larsen deltagelse i mødet.  

2.7 Pulje for sundhedsfremme og forebyggelse 2019 er åben for ansøgninger 

Sagen: Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge om midler til indsatser og 
aktiviteter, der kan supplere eller støtte arbejdet med at fremme sundhed og forebygge sygdom. 
Ansøgningsfrist: 12. oktober kl. 12.00  
Har SUFO ideer og kræfter til at søge? 
Læs mere om puljen ved at klikke her. 
Lise Sørensen har gennemgået alt opslagsmaterialet og gør på mødet rede for, hvilke muligheder hun ser. 
Beslutning: Grundet den tidsmæssige ramme og ressourcer vedtog bestyrelsen, at SUFO ikke selv har 

kræfter til at ansøge puljen. Det blev besluttet, at hvis formanden eller SUFO’s sekretariat modtager 

henvendelse om at være medansøger til puljen, har formanden mandat til at beslutte at indgå samarbejde. 

Marianne Lundsgaard kontakter National Sorgcenter og forespørger, om de genansøger puljen og tilbyder, 

at SUFO gerne indgår samarbejde igen. 

 

2.8 Øvrige puljer der udmøntes på vores område i kommunerne 

Sagen: Der udmøntes puljer (formodentlig også en ensomhedspulje i 2019). 

Skal SUFO være proaktive ift. medlemmer ift. information om sådanne puljer? Hvis ja, så hvordan? 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at puljer forsat udmeldes via Facebookgruppe, hjemmeside og SUFO 

Nyt. Fremover præciseres typen af pulje, samt hvordan midlerne udmøntes. 

3. Økonomi 
Marianne Lundsgaard fremlægger halvårsregnskab for første halvår 2018. 
Bilag eftersendes eller omdeles på mødet. 
Beslutning: Marianne Lundsgaard forelagde halvårsregnskab, som viste et positivt resultat på 89.529,27. 
kr. Årskonferencen har givet et lidt større overskud end budgetteret, hvorfor årsresultatet må forventes at 
give et mindre underskud end budgetteret.  
Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning. 

 
 
 
 
 
 

https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2018/pulje-til-sundhedsfremme-og-sygdomsforebyggelse-2019
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4. Øvrige sager 
 

4.1 Danmarks Statistik og brug af data om forebyggende Hjemmebesøg på landsplan, - jf. 
presseomtale juli 2018  

 Kan SUFO være proaktive ift. de tal, der offentliggøres? 

 Hvor ser bestyrelsen et problem? 

 Hvad skal være SUFO’s strategi? 
Drøftelse: Bestyrelsen drøftede databrug om forebyggende hjemmebesøg og ser flere fejlkilder ift. 
indsamling af data.  
Bestyrelsen besluttede at skrive en artikel om, hvor og hvorfor fejlkilder opstår, og hvordan tallene fra 
Danmarks Statistik kan gøres mere nuancerede og brugbare for sammenligning. Artiklen bringes i SUFO 
Nyt, Danske Ældreråds nyhedsbrev - hvor ældrerådene kan gøre brug af den. Artiklen bringes der udover 
til Sine Dilling-Larsen fra Sundheds- og Ældreministeriet, Lone Thomsen fra Sundhedsstyrelsen, 
Sundheds- og Ældreministeriet og Danmarks Statistisk. 
Formand, Anne Dorthe Prisak, undersøger, hvordan Danmarks Statistik har indsamlet data. Annette Nordal 
Lund forespørger Ulla Skovgaard fra Odsherred om indsamling af data til Danmarks Statistik. 
Formand Anne Dorthe Prisak udarbejder udkast til en artikel.  
Bestyrelsen indsender eksempler på fejlkilder til formanden senest mandag den 15. oktober. 
 

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

 Formandsmøde SUFO, DKDK og DANSKE ÆLDRERÅD i efteråret – den 7. december 

 Invitation til DKDK’s 25. Årskursus – Formand, deltog som gæst på Årskursets første dag og 
næstformand deltog som gæst på Årskursets anden og tredje dag 

 Deltagelse i regional temadag i Fredericia 

 Morten Strunge – DR ældre stemmer 

 Høringssvar 

 Dossier – kompetenceløft 

 Næstformand, Annette Nordal Lund deltog i møde i Forum for Social Tandpleje, maj måned.   
 

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

 Ny sekretariatschef i Danske Ældreråd, Trine Toftgaard Lund, tidligere kontorchef i Ældre- og 

Sundhedsministeriet.  

 Lise Sørensen, konsulent, er tilbage i sekretariatet efter orlov. 

 Temadag – Region Sjælland 

 Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udgivet en bog for bestyrelser med titlen ”At lede en sag” – 

klik her. 

Læs evt. mere på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside og overvej, om bestyrelsen skal 

tage elementer fra bogen op til drøftelse. 

 
 

5. Eventuelt 

 Formand, Anne Dorthe Prisak, og Marianne Lundsgaard deltager i Sundhedsstyrelsens 

åbningskonference for Videnscenter for værdig ældrepleje: Hvordan skaber vi mere værdighed i 

ældreplejen, torsdag d. 29. november. Marianne Lundsgaard er medlem af rådet for videnscenteret. 

 

https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/boeger/at_lede_en_sag_ii.pdf
https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/boeger/at_lede_en_sag_ii.pdf

