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Deltagere: Kristian, Annette, Maria, Birgitte, Line, Birte 

Fraværende: Kim, Hanne 

Ordstyrer: Birgitte 

Referent: Annette 

   

Emne  Sag og konklusioner Ansvarlig 
  

- 1 Valg af ordstyrer:  
 

Birgitte 

- 2 Valg af referent: Annette 
 

- 3 Godkendelse af dagsorden: Godkendt  
 

- 4 Godkendelse og opsamling af referat fra sidst: Godkendt, men hver 
enkelt bestyrelsesmedlem, skal have indskrevet deres indslag i ref. 
fra formandens beretning fra ”generalforsamlingen”, inden den 
01.02.2017. 
 

 
 
 
Alle 

- 5 Fordeling af bestyrelsesposter: 
Formand: Annette 
Tovholder: Kristian 
Uddannelsesansvarlig: Line 
Uddannelsesudvalg: Hanne, Birte 
Årsmødeudvalg: Birgitte, Birte 
Kursus/temaeftermiddage: Maria, ide ”Jane Andreassen”, hvis vi får 
ideer, er vi altid velkommen til at lave en eftermiddag. 
Kasserer: Kim 
Bogholder: Kristian indtil det udliciteres 
Blad: Line 
Bladudvalgsarbejde: Birte, Birgitte, Annette, Maria, som der skal 
læse korrektur og hvis der er andet. 
Hjemmesiden: Maria 
IPTOP: Line 
 
Hvor skal møderne afholdes fremover: Næste gang i Århus den 
27.03.2017. 
 

 

- 6 Uddannelse: Line 
Nyt udredningskursus i 2017 
Annette sender sidste kursusprogram til Line og de sidste opdate-
rede ting.  
Det skal meldes så hurtigt ud som muligt til DSFGG´s medlemmer, 
hvornår kurset skal afholdes. 
 

 
 
Annette 
 
Line 

- 7  Blad: Line 
Emne til nyt blad: Velfærdsteknologi, skrøbelighed, palliativ i den 
sidste tid (REPHA), den svækkede ældre 
 
 

 
Line 

- 8  Årsmøde: Birgitte 
Den skrøbelige ældre. 
Der er efterspurgt Workshop fra deltagerne ved sidste Årsmøde. 
Inger Oddershede kunne være et emne? 
Træningsredskaber? 
Metropol har tung dragt til afprøvning, kunne være en post til work-
shop. 
 
Evaluering fra Årsmødet: 

 
 
Birgitte 
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Godt at kunne netværke 
Meget fint hvis der bliver sendt deltagerliste ud før. 
Bestyrelsen kunne være mere synlig ved en stand til Årsmødet. 
Dato for Årsmøde: Den 16. eller 23. bliver forespurgt på Guldkrog i 
Vejle. Hvis ikke det er muligt bliver der forespurgt på OUH. 
 
 

 
 
 
Kristian og 
Annette 

- 9 Formand: Annette 
- Den forestående generalforsamling den 20.01.2017. 
Der er et indkommet forslag om at ændre vedtægterne, så Årsmø-
det fremover bliver annonceret ved at sende mail til medlemmerne. 
Annette giver besked til DSF efter generalforsamlingen om konsti-
tueringen. 
- Aflønning af store arbejdsindsatser i bestyrelsen? 
Det bliver taget op på næste møde. Der bliver lavet et udkast til ny 
formulering omkring honorering. 
- Funktionsbeskrivelser.  
De skal kigges igennem inden den 01.02.2017. også på hjemmesi-
den kigges ens område igennem om det skal opdateres. 
I forhold til Kasser/bogholderfunktion holdes møde (Kim, Kristian og 
Annette). 
- Leveranceskema. 
Skal ses igennem inden den 01.02.2017. 
- Dialogmøde den 09.02.2017. 
DSF holder dialogmødet og Annette videresender til Birgitte, der 
kan deltage. 
- Referater fra konferencen i Middelfart. 
Alle går ind og skriver ref. fra Kongressen, fra det der er aftalt, som 
hver enkelt skulle skrive om senest den 01.02.2017. 
- Kalender for hvad vi skal deltage i som bestyrelse i 2017? 
Nordisk Kongres i Gerontologi maj 2018 i Oslo 
Fagkongres Danske Fysioterapeuter marts 2018 i Odense 
KL ældre konference 25. september 2017 i Kolding 
Dansk Gerontologisk Selskab 2017? 
Vi kan booke én der kunne komme og tale med os og om hvad? 
- Ved arrangementer/fyraftensmøder/temaeftermiddage, skal der så 
betales mad/andet af DSFGG? Kun hvis arrangementet er 
DSFGG´s. 
Vi kan lave noget i samarbejde med Regionerne. 
Hvis vi betale mad, skal det være i DSFGG ´regi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annette 
 
Alle 
 
 
Kim, Kristian 
og Annette 
 
Alle 
 
Annette og 
Birgitte 
 
 
Alle 

- 10 Tovholder: 
- Specialistbeskrivelsen 
Vi afventer dialogmødet den 09.02.2017., hvor vi efterfølgende skal 
have lavet specialistbeskrivelsen færdig. 
- Høring om lænderyg den 13.01.2017. 
Husk at melde tilbage. Når der bliver sendt omkring høringssvar. 

 
 
Annette og 
Birte 
 
Alle 

- 11 Kasserer: 
- Honorar. 
Bliver taget op af Kim, Kristian og Annette 
- Refusion. 
Tabt arbejdsfortjeneste. Der bliver udfærdiget et udkast til næse 
møde. 
Tabt kørselsgodtgørelse. Der er snak om at sætte kørsel taksten 
op, men det bliver taget op til næste møde, så alle tænker over 
dette til næste møde. 
- Kasserer kursus/møde i Kbh. den 18.01.2017. 
Kristian deltager. 
 

 
 
 
 
Annette 
 
 
 
Alle 
 
Kristian 

- 12 Bogholderfunktion:  
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- Udlicitering. 
Posten skal udliciteres. 
Kristian/Kim undersøger til næste gang og indhenter tilbud, hvad 
det kan koste at fakturere og bogfører. 
- IPTOP 
Line tilmelder os og får mails 
 

- 13  Hjemmesiden: 
- Opdatering 
Der kommer en ny hjemmesiden. 
Der er kommet spørgeskema ud om hvilke behov vi har til hjemme-
siden og vi har ikke hørt yderligere endnu. 
- Nyhedsbrev 
Det er ikke prioriteret siden sidst. Der bliver snart sendt ud. 
- Høringssvar 
Vi skal linke til DSF.  
- Uddannelse og kursus 
Der arbejdes på at der kan udbydes kursus i 2017. 
- Nyhedsmails fra Dansk Gerontologisk Selskab 
mail@gerontofys.dk 
Det er webmaster, der er ansvarlig for at de relevante sider bliver 
koblet op til: 
Trustbox (kode ændres). 
Faktura fra hjemmesiden 
Nyhedsmails fra Dansk Gerontologisk Selskab (Kristian ændre). 
- Udmeldelser 
De bliver sendt til Kristian, men skal sendes til Kim. Maria sender 
besked til Danske Fysioterapeuter. 
- Medlemsliste 
Ligger på Trustbox 
 

 
 
 
 
 
 
Kristian og 
Maria 
Maria og An-
nette 
 
 
 
 
 
 
 
Kristian 
 
Maria 
 

- 14 Kursus/temaeftermiddag: 
- Skal der planlægges noget. 
Maria om Jane Andreassen 
 

 

- 15 Birte: 
- Vores reklame ting, blokke, kuglepenne, målebånd. 
Annette tager det med hjem. 
- Logoet 
Maria kender en der har lavet logoet med to farver. 
Vi har én fil der viser logoet med to farver og én med fire farver. Det 
skal stå på dem hvad der er i filen. 
- Materiale til fagkongressen 
Tages op på næste møde 
 

 
 
Annette 
 
Maria 

- 16 Forskelligt: 
- Ny kode til Trustbox. 
Det ordner Maria og Kristian 
- Annonce i Fysioterapeuten. 
Vi har en annonce til gode i Fysioterapeuten. Da vores annonce til 
Årsmødet ikke var med i bladet. Vi kan skrive noget, når vi ved, 
hvilket emne blad og Årsmøde handler om.  
Vi kan måske bruge noget fra flyeren. 
- Årshjul 
Hvad kan vi bruge Mette Østergaard til, som observatør. 
Kan være med til et møde, hvor hun iagttager. Strategisk i forhold til 
processer. 
Vi forespørger om Mette har lyst. 
 

 
Maria og Kri-
stian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annette 

- 17 Evt.:  
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- Flyers. 
Ligger i Trustbox (nyeste fra august 2016). 
Birgitte skal bruge flyer og have med, når der er Danske Fysiotera-
peuters afholder kursus om den ældre medicinske patient i Kbh. 
den 25.01.2017. 
Birgitte bestiller kopiering af flyer. 
 

 
 
 
 
 
Birgitte 


