Referat - bestyrelsesmøde i SUFO
Dato og tid: Onsdag d. 6. maj 2020, kl. 16.00 – 17.00
Sted: Via Microsoft Teams
Referent: Lise Sørensen
Bilag: Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19
Deltagere: Hele bestyrelsen
**********************

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.

2. Sager
2.1 Status på oplægsholdere til Årskonference 2021, v/ Lise Sørensen
Oplægsholdere fra den aflyste årskonference 2020 er blevet inviteret til at holde oplæg på
årskonference 2021. De melder positivt tilbage og vil for de flestes vedkommende gerne stille
op igen på samme betingelser.
2.2 SUFOs tanker om ”Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19”
v/ Anja Rosenlund
I en politisk aftale vedrørende udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning er det
bl.a. aftalt, at der etableres partnerskab på tværs af myndigheder, civilsamfund,
kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor, der kan udvikle initiativer, der
modvirker ensomhed, sårbarhed og støtter svækkede ældre.
De forebyggende hjemmebesøg er i gang på forskellig vis i kommunerne, og der er allerede
tidlige erfaringer, der taler for at hjemmeboende ældre kan være svækkede efter 8 ugers
isolation. SUFO ønsker derfor at byde sig til i forhold til dette partnerskab som en relevant
samarbejdspartner og vil sende et brev til Sundheds- og Ældreministeriet på den baggrund.
For at medlemmer kan videndele i forhold til erfaringer med genåbning, besluttede bestyrelsen
at der i facebook-gruppen oprettes en begivenhed specielt til dette formål.
2.3 Procedure omkring Facebook – i forhold til medlemskab af SUFO, v/ Lise Sørensen og
Anne Dorthe Prisak
Praksis er, at man skal være medlem af SUFO for kunne være medlem af SUFOs lukkede
facebook-gruppe. Sekretariatet planlægger en forårsrengøring i facebook-gruppen, hvor alle
der ikke (længere) er medlem af SUFO bliver slettet fra gruppen. Forud vil dette blive
annonceret i SUFO Nyt.
Bestyrelsen ønskede at fastholde praksis, hvor bestyrelsesmedlemmer skiftedes til igennem en
måneds tid at skrive minimum et opslag om ugen for at holde debatten i gang. Fordelingen er:
Maj – Janni
Juni – Helle
Juli – Sommerferie
August – Anne Dorthe
September – Karen Marie

Oktober – Anja
November – Sine
December – Janni
Januar – Helle
Februar – Anne Dorthe
Marts – Karen Marie
2.4 Svar fra SUM – hvis der er noget nyt!
Der er ikke kommet svar fra ministeriet endnu.

3. Eventuelt
Bestyrelsen holder videomøde om 3-4 uger - sekretariatet udsender en doodle.
Hvis der er behov for det, holder bestyrelsen bestyrelsesseminar d. 2. - 3. oktober hos Helle
Treschow Philipsen.
Årskonference og generalforsamling 2020 blev aflyst grundet COVID-19-situationen.
Bestyrelsen fortsætter sit arbejde frem mod generalforsamling 2021 med enkelte ændringer:
Kathrine Eie Frigaard er udtrådt af bestyrelsen grundet jobskifte.
Bente Justesen er udtrådt af bestyrelsen. Bente var valgt som suppleant for 1 år.
SUFO holder Årskonference og generalforsamling d. 14. – 15. marts 2021 på Hotel Nyborg Strand.

