
Referat - bestyrelsesmøde i SUFO 
  
Dato og tid: Torsdag d. 4. maj 2020, kl. 11.30 – 13.00  
Sted: Microsoft Teams-møde 
Afbud: Ingen 
Bilag: Årshjulet, Hjemmeside – bilag eftersendes 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt   

 

 
2. Sager til behandling 
 

2.1. Status på genåbning 
Sagen: Der har været en del forvirring ift. genåbningen af de forebyggende hjemmebesøg, hvor 
SUFO har rettet henvendelse og fået svar fra ministeriet. Hvordan er status nu ud fra 
bestyrelsesmedlemmernes netværk og tilbagemeldinger fra medlemmerne? Skal SUFO tage 
yderligere initiativer? 
Beslutning: Bestyrelsen genkender forvirringen omkring uensartede måder at administrere 
genåbningen på i de forskellige kommuner og erkender, at forskellighederne bunder i 
kommunernes forskellige tolkninger af sundhedsmyndighedernes udmeldinger.  
Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne fortsat sparrer med hinanden og foreningen om 
tvivlsspørgsmål, f.eks. i facebook-gruppen. 
 
 

2.2 Nyt materiale 
sag: Bestyrelsen har tidligere drøftet at udarbejde nyt materiale om foreningen – hvad er 

bestyrelsens overvejelser? 
Beslutning: Bestyrelsen ønsker, at der udvikles en lille pamflet om SUFO til uddeling, f.eks. i 
forbindelse med oplæg på konferencer o. lign. Formålet er at orientere om landsforeningens 
arbejde. Målgruppen er ledere og politikere. Bestyrelsen kommunikerer om input til tekst pr. mail, 
sekretariatet sætter op og indhenter tilbud til tryk. Pamfletten/postkortet skal være færdigt inden 
KL´s Ældrekonference d. 17. september, hvor Anne Dorthe Prisak holder oplæg. 
 
 

2.3 Gennemgang og opdatering af Årshjulet 
Sagen: Er der nye opgaver, som skal føjes til? Er der nogle, der skal fjernes? Andre ændringer 
(se bilag).  
Beslutning: Bestyrelsen mente, at indeværende år er så specielt pga. corona-situationen, så det 
ikke gav mening at redigere i Årshjulet på denne baggrund. 

 
 
2.4 Hjemmesideopdatering 
Sag: Sekretariatet har ryttet op og ud på hjemmesiden efter bestyrelsens indstilling (se bilag). 



Beslutning: En arbejdsgruppe bestående af Anja Rosenlund, Helle Treschow og Karen-Marie 
Oosterman arbejder videre med oprydningen. Sekretariatet sender dem nærmere anvisninger på, 
hvad der skal gøres. Gruppen mødes i Odense midt august.  
 
 

2.5. Status på SUFO Nyt og Facebook 
Sag: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes? 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede forestående oprydning i facebook-gruppen, og var enige om, at 
dem, som ikke længere er medlemmer af SUFO eller som ikke er særligt inviterede af bestyrelsen, 
ikke kan være med i gruppen. 

 
2.6 Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 
sag: Bestyrelsen skal lægge en plan for møder indtil generalforsamling i marts 2021. 

Beslutning: Af hensyn til foreningens økonomi og fordi meget af årskonferencen er planlagt, 
fravælger bestyrelsen at holde et bestyrelsesseminar i år. I stedet holdes et ordinært fysisk 
bestyrelsesmøde i Odense i oktober. Sekretariatet udsender en doodle til planlægning af dato. 
 
 
 

3. Økonomi 
 
3.1. Status på forudindbetalinger på Årskonference 2021 

Medlemmer er blevet opfordret til at forudindbetale deltagergebyr på Årskonference 2021. 
Ud over de 8 kommuner som har valgt at overføre forudinbetalinger fra 2019 til 2021, har 6 
yderligere forudindbetalt. 
 

 
 
4. Øvrige sager 
 
4.1. Orientering fra formand 

 Anne Dorthe Prisak opfordrer de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at indsende cases om 
anderledes ældreliv til brug i oplæg på KL´s ældrekonference til september 

 SST´s faglige vejledning om forebyggende hjemmebesøg forventes udgivet i sidste uge af 
juni 

 En temadag om ældrevelfærd og alkohol, som skulle have været afholdt 8. juni 2020 på 
Syddansk Universitet, blev aflyst - i stedet har Anne Dorthe Prisak medvirket i et 
forskningsinterview, hvor emnet var erfaring med brug af evalueringer 

 
4.2. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet holder sommerferielukket i ugerne 29, 30, 31. 
Dertil holder faglig sekretær Lise Sørensen ferie i uge 33. 
 
 
4.3. Orientering fra arbejds- og følgegrupper 
Janni Amstrup Hansen er SUFOs repræsentant i Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 
mod ensomhed, som holdt første møde 3. juni online. Partnerskabet, som er en del af en politisk 
aftale, er fasciliteret af FOA og Ældre Sagen og består af flere end 50 organisationer. Formålet er 



bl.a. at samle forskellige initaitaiver som kan forebygge ensomhed og fremme tryghed i en idébank 
lavet af Socialstyrelsen.  
Næste møde er d. 23. juni. 
 
4.4. Et år med ny lovgivning – hvordan er det gået? 
Punktet udskydes til næste møde. 
 
 
 

5. Eventuelt 
Anja Rosenlund havde før mødet rundsendt spørgsmål vedr. benchmarking med andre kommuner, 
som hun beder bestyrelsesmedlemmerne replicere på hurtigst muligt pr. mail. 
 
 
 
 
 
 
Referat af  
 
Lise Sørensen 


