
Referat af bestyrelsesmøde i SUFO – godkendt 
  
Dato og tid: Fredag d. 9. november 2018, kl. 9.00 – 15.00  
Sted: Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 9, 5000 Odense C 
Bilag: Notat – suppleanters rolle, Årets tiltag, høringsmateriale, SUFO Årshjul, udkast til 
høringssvar 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af 2.4.1. Vejledning til lovgivning om 

forebyggende hjemmebesøg  

 

 
2. Sager til behandling 
 
2.1. Årskonference 2019 
Sag: Status på program for Årskonference v/Lise Sørensen. Der uddeles et udkast til 
konferenceprogram på mødet. Al praktik (bestyrelsens opgaver, mødetider, køreplan mv.) foreslås 
aftalt til bestyrelsesmøde d. 8. januar.  
Deltagerpriser i 2018 var 3.495 kr. for medlemmer – 3.995 kr. for andre. Sekretariatet udarbejder 
budget for landsforeningen SUFO samt budget for Årskonference 2019, som udsendes pr. mail til 
bestyrelsen ultimo november i forhold til evt. prisstigning i deltagerpris. 
Beslutning: Sekretariatet arbejder videre med programmet, som udsendes medio december. 
 
2.2. Generalforsamling 2019 
Sag: Skal Lise Sørensen tage kontakt til Torben Larsen og spørge, om han også i år vil være 
intern revisor og dirigent? Øvrige punkter ift. generalforsamling sættes på dagsorden til januar-
møde. Indkaldelse til generalforsamling skal være udsendt senest 4 uger før generalforsamlingen, 
dvs. fredag d. 15. februar.  
Beslutning: Sekretariatet kontakter Torben Larsen og arbejder videre med planlægningen af 
generalforsamlingen. 
 
2.2.1. Kontingentforhøjelse 
Sag: Bestyrelsen ønsker at stille forslag om kontingentforhøjelse fra 250 kr. til 350 kr. på 
generalforsamling 2019 gældende fra år 2020. Bestyrelsen kommer med input til formulering. 
Beslutning: Sekretariatet sammenskriver bestyrelsens input til et forslag, som fremlægges på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
2.2.2. Suppleanters rolle 
Sag: Bestyrelsen drøfter det udsendte notat – er det dækkende? Omtalen af suppleanters rolle og 
opgaver samt opfordring til kandidater skal udsendes sammen med SUFO-Nyt. 
Beslutning: Bestyrelsen kom med kommentarer til notatet. Sekretariatet retter notatet til, så det er 
klar til udsendelse i næste SUFO-Nyt, kan lægges på hjemmesiden og kan udsendes som en 
selvstændig opfordring til medlemmerne i januar måned. 
 
2.3. Årets tiltag 
Sag: Som opfølgning på drøftelse på sidste bestyrelsesmøde har Annette Nordal Lund og Lise 
Sørensen opdateret indstillingskriterierne (bilag). Kan bestyrelsen tilslutte sig kriterierne?  
Hvordan kan vi booste ”Årets Tiltag” PR-mæssigt?  



Beslutning: Bestyrelsen havde enkelte rettelser, som sekretariatet indføjer. Sekretariatet tjekker 
op på hvorvidt omtalen kan bringes i Magasinet Pleje og evt. i andre sammenhænge. Omtale af 
”Årets tiltag” sendes til medlemmer, samt lægges på hjemmeside og facebook.  
 
2.4. Høring – målretning af de forebyggende hjemmebesøg 
Sag: SUFO har fået tilsendt høringsmateriale vedr. målretning af de forebyggende hjemmebesøg, 
hvor det bl.a. foreslås, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle 
borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år. Hvad er bestyrelsens input til 
høringssvar? 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede lovforslaget og de områder, de fandt problematiske. 
Sekretariatet laver tilføjelser til udkast til høringssvar, som sendes til godkendelse i bestyrelsen. 
Høringssvaret indsendes d. 14. november. 
 
2.4.1. Vejledning til lovgivning om forebyggende hjemmebesøg 
Sag: Bestyrelsen tager drøftelsen op fra sidste møde vedr. input til en opdatering af vejledning til 
lovgivning om forebyggende hjemmebesøg – hvad skal næste skridt være? 
Beslutning: Bestyrelsens sender deres forslag til Anne Dorthe Prisak inden d. 16. november. 
Anne Dorthe Prisak tager herefter kontakt til ministeriet.  
 
2.5 Frokostmøde med Sundheds- og Ældreministeriet og SST 
Sag: Bestyrelsen har inviteret og fået tilsagn fra to repræsentanter fra Ældreministeriet og en fra 
Sundhedsstyrelsen til frokostmøde, som afholdes i forbindelse med bestyrelsesmøde d. 8. januar. 
Hvad ønsker bestyrelsen at drøfte på mødet? Hvor skal mødes afholdes? 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at Janni Amstrup Hansen undersøger muligheden for, at 
mødet kan afholdes i Glostrup. Bestyrelsen kom med forslag til dagsordenspunkter - sekretariatet 
udarbejder forslag til dagsorden. 
 
2.6. Præsentation af årshjul 
Sag: Efter input på bestyrelsesseminar har sekretariatet udarbejdet udsendte Årshjul som oversigt 
over opgaverne i SUFOs bestyrelse over et år. Er der noget, som skal tilføjes? 
Beslutning: Bestyrelsen havde én enkelt tilføjelse til dokumentet. Årshjulet skal være et dynamisk 
dokument, som løbende opdateres. Årshjulet uddeles til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på første 
bestyrelsesmøde. 
 

 
 

3. Økonomi 
Der var intet til punktet. 
 
 
 

4. Øvrige sager 
 
4.1. Orientering fra formand 
Møde afholdes i Ældreministeriet med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, SST og SUFO 
d. 31. oktober. 
 
Artikel om Danmarks Statistik til Danske Ældreråds nyhedsbrev, brug af data om forebyggende 
hjemmebesøg på landsplan og fejlkilder 
 
Møde i arbejdsgruppe om den nationale demenshandlingsplan, hvor der blev præsenteret et 
værktøj til tidlig opsporing, som i første omgang er rettet mod praktiserende lægers praksis. 



 
Inviteret til at afholde seminar på EGV-konference i maj. Emnet er ældre borgere i en social udsat 
situation. Anne Dorthe Prisak modtager gerne inspiration og eksempler ift. hvor vi hører om socialt 
udsatte ældre borgere, hvordan vi kommer i kontakt med dem, og hvad vi kan tilbyde. 
 
Annette Nordal Lund har været til møde i Forum for Ældre- og Socialtandpleje.  
 
4.2. Orientering fra sekretariatet 
Opfølgning på puljeansøgning m. Nationalt Sorgcenter – de har valgt ikke at søge. 
 
 
 

5. Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede erfaringer med at lave brugerundersøgelser hos borgerne. 
 
 
 
For referat 
 
 
 
Lise Sørensen 


