
Referat af SUFO bestyrelsesmøde  

med fokus på årskonference 

mandag d. 8. marts 2021 

Kl. 13.00 – 15.00 på Teams  

Afbud: Anja Rosenlund  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 
 

 
 
2. Sager til behandling 
 
2.1 Årskonference 2021 
 
2.1.1 Program 
Sag: Status på Årskonference 2021 d. 6. – 7. juni på Hotel Nyborg Strand – program næsten klar. 
Har bestyrelsen rettelser, tilføjelser, OBS-punkter? 
Beslutning: Bestyrelsen havde enkelte forslag til rettelser. 
 
 
2.1.2 Budget 
Sag: I bilag findes to versioner af budget – det første med 200 deltagere, det andet med 180 
deltagere, hvilket er den økonomiske smertegrænse. Det vil være relevant at overveje, om 
deltagerprisen skal reguleres set i lyset af almindelige prisstigninger (fx er deltagerprisen på 
hotellet steget siden vi sidst afholdt årskonference).  
Det kan også overvejes, om konferencerapporten skal udgå.  
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at regulere deltagerpriserne så de følger med øvrige 
prisstigninger. Alle fire deltagerpriser stiger med kr. 100. Bestyrelsen var enige om, at der ikke 
udarbejdes konferencerapport i år. Ligeledes bliver der ikke underholdning efter middagen søndag 
aften.  
 
 
2.1.3 Årets Tiltag  
Sagen: Skal Årets Tiltag udgå i år, for i stedet at fejre sidste års vinder?  
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at sidste års vinder skal fejres, fremfor en ny kåring. 
 
 
2.2 Facebook 
Sagen: Skal vi afprøve funktionen ”meningsmåling” i facebook-gruppen? Lise uddybber.  
Beslutning: Bestyrelsen var enige i at funktionen er interessant. Den skal benyttes, når det giver 
mening, f.eks. som en hurtigt fingerpraj ift. et specifikt og afgrænset spørgsmål. 
 
 
 

3. Økonomi 
Der var intet til punktet 

 
 

 
 



4. Øvrige sager 
 
4.1. Orientering fra formand 

 Nyt høringsmateriale om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om 
velfærdsaftaler på ældreområdet 

 Svar fra Astrid Krag 

 Der er sendt mail til forebyggelseskonsulenterne i frikommune-ordningen på ældreområdet, 
med forslag om et netværks-forum. 

 Der er sendt mail til social- og ældreministeriet med ”efterlysning” af opdateret vejledning til 
lovteksten 
 

 
 

5. Eventuelt 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
 
13. april kl. 13.00 på Teams 
 
 


