
Referat - bestyrelsesmøde i SUFO 
  
Dato og tid: Lørdag den 14. januar 2023, kl. 8.30 – 13.00  
Sted: Knudshoved Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg 
Referent: Lise Sørensen 
Bilag: Årets Tiltag 2022, Udkast til indkaldelse til generalforsamling (på mødet), Regnskab 2022 (på 
mødet) 
 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Punkt 2.3 om høring om den Nationale Ensomhedsstrategi udgår. 

 

2. Sager til behandling 
 
2.1. Årskonference 2023 
Sag: Opsummering ift. gårsdagens drøftelser v/Lise Sørensen.  
Er bestyrelsen enige om, hvad sekretariatet skal arbejde videre med?  
Hvad skal ”barnet” hedde”? (ideer til titel) 
Beslutning: Bestyrelsen gennemgik gårsdagens seminararbejde og retning for udarbejdelse af program 
fremefter. Herefter kom der flere idéer til titler. Sekretariatet arbejder videre med begge. 
 
2.1.1. Årets tiltag 
Sag: Skal processen om Årets Tiltag være som 2022? Evt. inklusive en kort præsentation på scenen? (se 
bilag med beskrivelse af proces 2022) 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at lave flere ændringer: 

- Fremefter hedder det ”Årets Indsats” (på den måde rammer det bredere) 
- Mandag morgen præsenterer de nominerede selv kort deres indsats i plenum 
- Repræsentanter modtager en stor gavekurv og diplom (i stedet for blomst, bog og seminar det 

kommende år) 
 
2.2. Generalforsamling 2023  
Sag: Er der sager, bestyrelsen ønsker at få på dagsordenen?  
Bestyrelsesvalg – hvem er på valg? Hvordan kan bestyrelsen bedst skaffe flere kandidater? 
Indkaldelse til generalforsamling skal være udsendt senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. fredag den 
12. maj (bilag omdeles på mødet).  
Beslutning: Bestyrelsen ønskede ikke at tilføje flere punkter til dagsordenen. Bestyrelsen drøftede 
hvervning til bestyrelsen - der bliver sendt orientering til medlemmerne. Formanden opfordrede 
bestyrelsen til at komme med input til indholdet i årsberetningen. 
 
2.3. Høring om Den Nationale Ensomhedsstrategi 
Sag: Er bestyrelsen enige om, hvad der skal stå i høringssvaret? 
Beslutning: Punktet udgår, fordi høringen er udskudt. 
 
2.4. Status på SUFO Nyt, Facebook og LinkedIn 
Sag: Hvilke emner er blevet taget op af medlemmer siden sidst?  
Er der emner eller procedurer, der skal drøftes? 

https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2021/12/Aarets-Sundhedsfremmende-og-Forebyggende-Tiltag-2022.pdf


Beslutning: SUFO Nyt udsendes sidst i januar - gerne med orientering om SUFOs LinkedIn-profil. 
 
 

3. Økonomi 
 
Sag: Regnskab fremlægges til godkendelse af bestyrelsen. 
Beslutning: Det foreløbige regnskab er godkendt af bestyrelsen. Desuden blev bestyrelsen orienteret om 
budget for årskonference og for organisation 2023. 
 
 
 

4. Øvrige sager 
 
4.1. Orientering fra formand 

 Resopti 

 PRO-samarbejde 

 Det Nationale Sorgcenter 

 Anmodning om foretræde for Folketingets Ældreudvalg 
 
4.2. Orientering fra sekretariatet 
Intet nyt til punktet. 
 
4.3. Øvrig orientering  

 Netværk for digital inklusion  
 
 

5. Eventuelt 
 
Der var intet til punktet. 

 
Facebook-ansvarlige 

 Januar - Lehne 

 Februar - Sidse 

 Marts - Anne Dorthe 

 April - Anja 

 Maj - Gorm   

 
Kommende møder  

 Bestyrelsesmøde d. 24. april 2023, Slagelse 

 Årskonference d. 11. – 12. juni 2023, Hotel Nyborg Strand 

 Kort bestyrelsesmøde 12. juni med ny bestyrelse  

 
 
 


