
Referat af bestyrelsesmøde i SUFO 
 
Dato og tid: Torsdag d. 13. januar 2022, kl. 9.00 – 13.30  
Sted: Teams-møde 
Referent: Lise Sørensen 
Bilag: Budget for Årskonference, forslag til vedtægtsændring, regnskab (estimat) 2021 og budget 2022 for 
foreningen SUFO  
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Formanden foreslog en drøftelse af statsministerens udmelding om en ny ældrelov 
under punktet ”Eventuelt”. Dagsordenen er godkendt. 

 
2. Sager til behandling 
 

2.1. Årskonference 2022 
2.1.1. Status på Årskonferencen 
Sagen:  
- Tilmeldte deltagere (husk: bestyrelsesmedlemmer skal også tilmelde sig) 
- Budget 
- Frist  
- Den sidste hovedoplægsholder 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede bl.a., hvem der vil passe ind i det øvrige program med et afsluttende 
oplæg. Sekretariatet arbejder videre med bestyrelsens input. 
 
2.1.2. Årets tiltag 2022 
Sag: Lise orienterer om status. Se opslaget, der blev sendt ud i december, her. 
Beslutning: Bestyrelsen var enige om, at sende en reminder ud om deadline til indstilling d. 21. februar, evt. 
i et SUFO Nyt. 
 

2.2. Generalforsamling 2022 
2.2.1 Status på generalforsamling 
sag:  

- Indkaldelse udsendes af sekretariatet senest fredag d. 11. februar  
- Dirigent på generalforsamlingen er Torben Larsen 
Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 
 
2.2.2 Skal bestyrelsen stille forslag? 

sag: På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen mulige forslag til vedtægtsændringer fx i forhold til 

flytning af tidspunkt for generalforsamling og besluttede at fortsætte drøftelsen på næstkommende møde 
(se bilag).  
Beslutning: Bestyrelsen var enige om at stille forslag om vedtægtsændringer omhandlende præcisering af 
bestyrelsens mulighed for formandshonorar samt mulighed for at afholde generalforsamling senere end 
marts måned. Dertil foreslår bestyrelsen sproglige opstramninger.  
Bestyrelsens forslag sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling.  

https://mailchi.mp/6d02bee9e2b1/aaretstiltag2022?e=%5bUNIQID%5d


2.2.3. Gennemgang og drøftelse af Årsberetning 

sag: Formand Anne Dorthe Prisak er ansvarlig for udformning af mundtlig og skriftlig årsberetning – 

sekretariatet sætter op, korrekturlæser og udsender. Den skriftlige beretning udsendes sammen med en 
reminder om tilmeldingsfrist til konferencen sidst i februar og lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen drøfter, 
hvilke emner der skal med i årsberetningen. 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og kom med input. 
  
 
2.2.4. Bestyrelsesvalg 
Sag: Følgende er på valg i 2022:  

 Helle Treschow Philipsen   

 Anja Rosenlund 

 Mie Aarup 

 Sidse Nøddebo Hockerup 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet. 
 
 
2.2.5. Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
Sag: Forslag til dagsorden til kort morgenmøde på Hotel Nyborg Strand d. 14. marts kl. 8.00 samt drøftelse 
af suppleantrollen (bilag). 

 Velkomst 

 Kort præsentation 

 Valg af formand 

 Præcisering af suppleanters rolle 

 Planlægning af ordinære bestyrelsesmøder  

 Fastlæggelse af Årskonference  

 Eventuelt 

Beslutning: Bestyrelsen tilføjede et punkt om ”Vedtagelse af forretningsorden”. 

 
2.3. Status på SUFO Nyt og Facebook 
Sag: Sag: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes? Hvilke opslag på facebook er der størst interesse 
om? Hvordan sikrer vi, der bliver svaret på alle facebook-opslag? 
Herunder oversigt ift. hvilket bestyrelsesmedlem, der har ansvar for at lave minimum ét månedligt opslag 
på facebook. 
Januar: Mie 
Februar: Sine 
Marts: Anne Dorthe 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og blev enige om, at det enkelte bestyrelsesmedlem med ansvar 
for månedligt opslag også har ansvar for at overvåge siden, om der er ubesvarede opslag, og hvis der er, at 
det bliver besvaret. På bestyrelsesmøder giver de ansvarlige en kort status ift. om de opslag og svar, der har 
været i løbet af den pågældende måned.  

 
 



3. Økonomi 
 
3.1. Regnskab 2021 (estimat) til orientering  
Lise Sørensen gennemgår estimatet. 
 
 
3.2. Budget 2022 til beslutning  
Lise Sørensen gennemgår budgettet.  
Budgettet fremlægges på generalforsamlingen til orientering. 
Beslutning: Bestyrelsen stillede spørgsmål til budgettet og vedtog budgettet, som det forelå. 
  
 

4. Øvrige sager 
 
4.1. Orientering fra formand 

 Teams-møde med suppleanter (de kan godt repræsentere SUFO i en eller anden gruppe, en 
enkeltstående ting) 

 Møde med Danmarks Statistik d. 9. december (Claus Ørnberg) 

 Møde med Sundhedsstyrelsen d. 9. december  

 Møde med Andreas Nikolajsen d. 12. januar 

 Ny samarbejdsaftale med Danske Ældreråd  

 Har takket ja til at holde oplæg på Danske Ældreråds konference d. 10. maj 
 
 
 
4.2. Orientering fra sekretariatet 

 Hjemmeside skal opdateres teknisk 
 
 
 
4.3. Orientering fra arbejds- og følgegrupper 
 

 Sektorpartnerskabet: Ensomhed på ældreområdet (Janni Amstrup Hansen) har ikke mødtes, men 
der har været mange orienteringsmails. 

 Netværk for Digital Inklusion (Anja Rosenlund) holdt spændende og relevant møde i Odense 26. 
oktober  

 Sundhedsstyrelsens workshop om overgange mellem arbejdsliv og seniorliv (Sidse Nøddebo 
Hockerup) hvor der bl.a. blev præsenteret 10 råd 

 
 

5. Eventuelt 
 
Bestyrelsen drøftede statsministerens nytårstale om at sætte kommunerne fri på ældreområdet. 
Bestyrelsen var enige om, at tage kontakt til de tre nuværende frikommuner på ældreområdet om deres 
erfaringer. 



Kommende møder: 
 

 Kort Teams-møde d. 24. januar 2022, kl. 16.00 

 Teams-møde (bestyrelsens opgaver på Årskonferencen) d. 7. marts 2022, kl. 10.00 

 Årskonference d. 13. og 14. marts 2022, Hotel Nyborg Strand 
 
 
 


