
Referat - bestyrelsesmøde i SUFO 
  
Dato og tid: Torsdag d. 28. januar 2021, kl. 12.30 – 15.00  
Sted: Microsoft Teams  
Referent: Lise Sørensen. 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  
 

 
2. Sager til behandling 
 
2.1 Årskonference 2021 
Sag: Status på Årskonference 2021 d. 6. – 7. juni på Hotel Nyborg Strand.  
Beslutning: Faglig sekretær Lise Sørensen orienterede om status i forhold til oplægsholdere. 
Bestyrelsen besluttede at holde et kort bestyrelsesmøde d. 22. februar for at tage stilling til, 
hvordan årskonferencen bedst kan afvikles i forhold til corona-situationen. Sekretariatet udarbejder 
et oplæg til mødet. 
 
 
2.2 Skal SUFO afholde webinar eller anden form for online-udveksling for/med medlemmer? 
Sag: Det er lang tid siden, SUFOs medlemmer har haft mulighed for at mødes efter aflysningen af 
årskonferencen sidste år. Skal SUFO arrangere et online-fyraftensmøde? Hvis ja, hvordan skal 
formen være? Skal det være med/uden oplægsholder?  
Beslutning: Da mange forebyggelseskonsulenter har travlt i denne tid, fordi de har fået nye 
opgaver i forhold til corona-situationen (ifb. tests, vaccination, smitteopsporing), og da der i øvrigt 
er et stort udbud af webinarer, mener bestyrelsen ikke, at det for nuværende er aktuelt med et 
webbaseret møde til medlemmerne. 
Ideen tages med i fremtidige overvejelser. 
 
2.2 Status på SUFO Nyt og Facebook 
Sagen: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes? 
Tovholdere til at poste opslag er: 
Januar – Helle  
Februar – Anne Dorthe  
Marts – Karen Marie 
Beslutning: Bestyrelsen glæder sig over aktiviteten i facebook-gruppen, hvor det er tydeligt, at 
forebyggelseskonsulenter på tværs af landet på forskellig vis er berørt af corona-situationen, 
særligt i forhold til nye arbejsopgaver. Bestyrelsen har ingen ønsker om ændringer.  
Et konkret opslag om bekymringshenvendelser blev diskuteret i bestyrelsen. Anne Dorthe svarer 
på opslaget på facebook. 
 
 
 

3. Økonomi 
3.1. Balance pr. 31/12 2020 til orientering  
Lise Sørensen gennemgik balancen. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 



 
3.2. Budget 2021 til beslutning  
Lise Sørensen gennemgik budgettet. Budgettet fremlægges på generalforsamlingen til orientering. 
Beslutning: Formand Anne Dorthe Prisak fravælger at modtage formandshonorar for år 2021 
også. Sekretariatet retter budgettet til herefter. 
 
 

 
4. Øvrige sager 
 
4.1. Orientering fra formand (kun skriftlig orientering) 

 Velkomstbrev bl.a. med omtale af manglende evaluering af de forebyggende hjemmebesøg 
til den ny ældreminister Astrid Kragh  

 EGV-webinar afviklet  

 Medunderskriver på folkesundhedslov 

 Nytårshilsen udsendt 

 Janni Amstrup Hansen deltager på vegne af SUFO i et ekspertinterview i forbindelse med 
undersøgelse af ældres it-færdigheder 

 Janni Amstrup Hansen orienterede om et netop afholdt teams-møde med ”partnerskabet 
mod ensomhed”. Samarbejdspartneres kendskab til Forebyggende hjemmebesøg er 
vigtigt, da det kan have afgørende betydning for nogle borgere. 
  

 

5. Eventuelt 
Ved en bordrunde orienterede bestyrelsesmedlemmerne om deres nuværende arbejdsopgaver, 
som er meget forskelligartede grundet coronasituationen. Nogle få arbejder som før, mens de 
fleste indgår i nye opgaver. Der er bekymring i forhold til den deraf følgende ophobning af 
udskudte forebyggende hjemmebesøg, særligt fordi der flere steder er en arbejdspukkel der endnu 
ikke er arbejder i bund efter forårets nedlukning. 
  
 
 
 
Kommende møder: 
 

 22. februar, kl. 12.00 – 13.00 på Teams 

 11. marts, kl. 12.30 – 15.00 på Teams 

 Årskonference d. 6. – 7. juni 2021, Hotel Nyborg Strand  


