
Referat - bestyrelsesmøde i SUFO 
  
Dato og tid: Mandag d. 7. marts, kl. 9.00 – 10.00  
Sted: Teams-møde  
Referent: Lise Sørensen 
Afbud: Sine Pedersen, Mie Aarup 
Bilag: Indkaldelse til generalforsamling 2022, Regnskab og budget 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
2. Sager til behandling 
 

2.1. Status på Årskonference og generalforsamling 2022 
Sagen:  

 Det endelige program - evt. spørgsmål til ændringer 

 Tilmeldte deltagere (husk: bestyrelsesmedlemmer skal også tilmelde sig) 

 Årets Tiltag 

 Udsendelse af indkaldelse, frist 12. maj (min. 4 uger før generalforsamlingen) 

 Årsberetning - flere input? 

 Bestyrelsesvalg 
Beslutning: Bestyrelen blev enige om, at opfordre deltagerne til at medbringe flag til konferencen for at 
markere jubilæet. Bestyrelsen drøftede de øvrige punkter og havde intet yderligere at tilføje. 
 
 

2.3. Teams-møder med frikommuner 
Sagen: Er det en idé at arrangere et teams-møde med de tre frikommuner på ældreområdet for at høre om 
deres erfaringer? Spændende viden i forhold til, om der er flere kommuner, der søger om at blive sat fri på 
ældreområdet. Hvis ja, hvem kan deltage? 
Beslutning: Anne Dorthe, Anja og evt. Janni vil gerne deltage i mødet. De sender en invitation til de tre 
medarbejdere i kommunerne. 

 
 

2.2. Status på SUFO Nyt og Facebook 
Sag: Beslutning på bestyrelsesmøde i januar var, 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. Herunder forslag til facebookansvarlige fra nu til 
generalforsamlingen i juni. 
Januar: Mie 
Februar: Sine 
Marts: Anne Dorthe 



April: Helle 
Maj: Sidse 
Juni: Jannie 
Beslutning: Bestyrelsen synes, der er god aktivitet på facebook og ønsker ikke at ændre noget.  
 
 

3. Økonomi 
 
3.1. Regnskab 2021 til orientering  
Lise Sørensen orienterer om det endelige regnskab. 
 
3.2. Budget 2022 til beslutning  
Bestyrelsen havde enkelte rettelser til det sidst forelagte budget, som nu er ført ind. 
Bestyrelsen godkendte budgettet. 

 

 
4. Øvrige sager 
 
4.1. Orientering fra formand 

 Klummer til Magasinet Pleje 

 Kontakt til KL´s nyhedsbrev, Momentum 

 Teams-møde med suppleanter 

 Oplæg 10. maj Danske Ældreråd – Janni og Anne Dorthe 
 
 
4.2. Orientering fra sekretariatet 

 Konference om Digital Inklusion 
 
 
4.3. Orientering fra arbejds- og følgegrupper 
Der var intet til punktet. 
 
 

5. Eventuelt 
Der var intet til punktet. 
 
 
 
Kommende møder: 
 

 Teams-møde bl.a. om bestyrelsens opgaver på Årskonferencen, d. 19. maj kl. 9.00 - 11.30 

 Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2022, Hotel Nyborg Strand (ifb. generalforsamling og konference) 
 
 


