
 

Referat - bestyrelsesmøde i SUFO  
 
Dato og tid: Tirsdag d. 18. maj 2021, kl. 12.30 – 15.00.  
Sted: Teams  
Referent: Lise Sørensen, faglig sekretær 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsordenen er godkendt. 

 

 
2. Sager til behandling 
 

2.1. Årskonference 2021 
2.1.1. Status på Årskonferencen 
Sagen:  
-  Antal tilmeldte deltagere / budget 
- Seminarfordeling samt hvordan seminarerne afvikles 
- Skal der tages billeder? (ingen konferencerapport) 
- Laves facebook-opdateringer? 
- Bordplan – hvad gør vi? Der er afstandskrav på 1 m til spisningen dvs. man sidder 5 personer 
ved et bord i restaurantområderne 
- Spørgsmål fra sal til hovedoplæg? 
- Materiale fra deltagere på borde bagerst? 
- Sang om aftenen (er muligvis ikke tilladt – Lise undersøger det)  
- Specificeret plan udsendes senere 
Beslutning: Bestyrelsen fordelte opgaverne. Der bliver ikke mulighed for spørgsmål fra salen i 
hovedoplæg. En detaljeret plan mailes op til årskonferencen.  
 
2.1.2. Markering af Årets tiltag 2020 
Sag: Bestyrelsen tager stilling til, hvordan tiltaget markeres.  
Hvem påtager sig opgaven? 
Beslutning: Karen-Marie Oostermann påtog sig opgaven. 
 
 

2.2. Generalforsamling 2021 
2.2.1 Status på generalforsamling 
sag:  

- Materiale (dagsorden, årsberetning samt regnskab 2019, regnskab 2020 og budget 2021) er 
udsendt 
- Der skal godkendes 2 regnskaber på generalforsamlingen  
Beslutning: Bestyrelsen drøftede forskellige punkter på generalforsamlingen. 
 
 
2.2.2. Kort drøftelse af Årsberetning 

sag: Skriftlig årsberetning er udsendt. Anne Dorthe Prisak er også ansvarlig for mundtlig beretning 

– er der nogen input? 



 

Beslutning: Bestyrelsens kom med input til den mundtlige beretning. 
 
 
2.2.3. Bestyrelsesvalg 
Sag:  
Hvad er status? 
Hvem introducerer punktet på generalforsamlingen?  
Beslutning: Det vurderes ikke som værende nødvendigt at introducere punktet, da der er stor 
interesse herom - Anne Dorthe er blevet kontaktet af flere interesserede.  
 
2.2.5. Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
Sag: Forslag til dagsorden til kort morgenmøde på Hotel Nyborg Strand d. 7. juni kl. 8.00  

 Velkomst 

 Kort præsentation 

 Valg af formand 

 Præcisering af suppleanters rolle 

 Planlægning af ordinære bestyrelsesmøder 

 Fastlæggelse af Årskonference 2022 

 Eventuelt 

Beslutning: Bestyrelsen var enige i forslaget. 

 
2.3. Status på SUFO Nyt og Facebook 
Sag: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes? 
Ansvarlige for facebook-opdateringer: 
Maj - Sine 
Juni - Janni 
Beslutning: Der udsendes et SUFO Nyt ultimo maj. 

 
3. Økonomi 
 
Intet til punktet. 
 
4. Øvrige sager 
 
4.1. Orientering fra formand 
 
 
4.2. Orientering fra sekretariatet 

 Lise Sørensen holder ferie uge 28 – 30 + 2.- 3. august 
 
 
 

5. Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede bl.a. status for projekt om brudte relationer, kommunalvalg 2021 og deres 
betydning for de forebyggende hjemmebesøg samt projekt om virtuelle møder med 70-årige 
aleneboende. 


