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Dagsorden og Referat  
Videomøde d. 24.6. 2019 kl. 14-16 

 

Til stede: Kristian, Eva, Hanne, Maria, Line 
Afbud: Birte, Anja 

Dagsorden og tidsramme: 
1. 14.00-14.05: Valg af ordstyrer/referent       
2. 14.05-14.15: Opfølgning på referat fra sidst 
3. 14.15-14.30: Nyt fra formanden og Tovholder 
4. 14.30-14.45: Budgetopfølgning 
5. 14.45-15.30: Årshjul og aktiviteter 
6. 15.30-15.55: Specialiseringsordning 
7. 15.55-16.00: Evt. 

1. Valg af ordstyrer/referent 

Ordstyrer: Line 
Referent: Kristian 
 

2. Opfølgning på referat fra sidst v. Line 
Funktionsbeskrivelser for Uddannelse, IPTOP og årsmøde - er de på trustbox? Driverdia-
grammer?  
Fritvalg henvendelse 
Region Syddanmarks fagfest 
Betterboard 

Funktionsbeskrivelser for uddannelse, IPTOP og årsmøde bliver lagt ind i trustbox (Hanne). 
 
Fritvalgsservice Aps har henvendt sig for at høre om kvalificering af fagområder og krav til private 
leverandører af genoptræning på avanceret niveau bl.a. indenfor geriatri. DSF er gået ind i sagen, da 
arbejdet vurderes krævende. Der afventes yderligere informationer. 
 
Region Syddanmark har skrevet at de med al sandsynlighed vil bruge vores oplæg om sarcopeni ved 
Niklas Grundt Hansen til deres minifagfestival som afholdes i efteråret. Der er dog ikke kommet 
besked efter deres sidste planlægningsmøde. 
 
Betterboard. Dette er vores nye bestyrelsesportal. Bl.a. så bestyrelsen nemmere kan mødes uden at 
mødes fysisk. Videodelen virker fint efter lidt startvanskeligheder. Arbejdet med filer og fildeling er 
mere omstændeligt. Hanne vil prøve ifm. Årsmødet hvordan det virker at arbejde med fildeling. 
 

3. Nyt fra - v. Line og Kristian 
Formanden – dialogmøde, facebook, orientering om ceo fraud forsøg. 
Tovholder 

Dialogmøde. Line var med til dialogmøde i DSF d. 20/6-19. 
Cecilia fra DFys oplæg. Skabelon for content på danske fysioterapeuters hjemmeside om vores fagli-
ge selskab. Line og Maria ser på dette og sender ud til kommentarer til bestyrelsen. 
Oplæg om facebook. Det er en god idé at være til stede. God idé at bruge facebookbusiness. Line vil 
fortsat arbejde på at få lavet en facebookside. 
 
CEO fraud. Der har været forsøg på at franare os penge flere gange, ved at kassereren fra kendt 
mailadresse bliver bedt om at overføre penge til udlandet. Det er undgået ved en opmærksom kas-
serer. Dog obs ved fremtidig kasserer skifte. 
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Tovholder opdatering.  
Ingen nye høringssvar eller udpegninger til arbejdsgrupper siden sidste møde. 
Holbæk kommune har henvendt sig til DSF der har sendt henvendelsen videre til os. Kristian laver et 
svar og sender videre til bestyrelse så de har mulighed for at se. 
Henvendelse fra DSF om vores tilstedeværelse i ”Landsdækkende database for geriatri”, vi ønsker 
fortsat at være til stede. Mette Merete Pedersen bestrider aktuelt posten. 
 

4. Budgetopfølgning 2019 v. Eva. 

Budgetopfølgning foreligger ikke på nuværende tidspunkt. 
Der er snart momsperiode. 
Vi har langt om længe modtaget opkrævning fra IPTOP. 

5. Årshjul 2019 v. alle 

Kursusaktiviteter, status og fordeling af opgaver 
 
Muskuloskeletal Fysioterapi til ældre, august 2019 i Århus. 
Status på tilmeldinger: Der er 16 tilmeldinger. 
Alle fra bestyrelsen er velkomne til at deltage. 
 
Fremtidige kurser? 
Balancekursus i samarbejde med VIA er under overvejelse.  
 
Konferencer og bestyrelsesdeltagelse 
Nyt fra demenskonference. 
Eva og Kristian deltog i DFys kursus over to dage i Odense omhandlende demens. 
 
I 2020 er der konference hos Nordisk gerontologisk selskab (Island). 
Bestyrelsen planlægger at tage af sted til denne. 
 
Fagligt årsmøde og generalforsamling d. 4/10-19 Skelager Lokalcenter (Anja og Hanne) 
Årsmøde: 
Emner og underviser: Smerte v. Morten Høgh & Motivation v. Thomas Bredahl 
Uddelegering af opgaver: Hanne og Anja har styr på dagen. 
Drøftelse af hvordan vi kan hverve medlemmer til bestyrelsen. 
 
Generalforsamling: 
Aftaler:  
Line laver Årsberetning 2018 og printer relevant materiale hertil. Line skriver ud efter input. Beret-
ning laves med mulighed for mere dialog. 
Eva fremlægger regnskab for 2018 og printer relevant materiale hertil. 
 
Line sender indkaldelse, og regnskabet skal med ud i denne. 
 
Fagligt Årsmøde og generalforsamling 2020: 
Lokation i København, dato og emne? 
Udskydes til næste møde. 
 
Nyhedsbreve: 
Der var flere forslag sidst til indhold i nyhedsbreve. Hvordan kommer vi videre? 
Ej drøftet. 
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 Fremtidige bestyrelsesmøder 
September: skype (skal fastlægges) 
4. oktober: Fagligt årsmøde 
November. Heldagsmøde (skal fastlægges) 
 
Alle skal svare på udsendt doodle. Der drøftes tidspunkter for videomøder. Birte har tidligere lovet 
at samle op på doodles. 

6. Specialiseringsordning v. Line 
                      Det videre arbejde. 
                      Dialog omkring udkast til DSFGGs efteruddannelse (vedhæftet) 

Punktet udskydes. Line lægger op til snarligt videomøde. 

7. Evt. 

 

Til næste gang: 

 


