
 

Bestyrelsesmøde d. 26-08-2020 19:30-21.00 

Dansk Selskab for Fysioterapi i gerontologi og Geriatri  
 

Sted:  

Videomøde på Betterboard 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer er Line.  

Referent er Mia.  

Sidst forsøgte referent sig med at skrive i skabelonen, men fravalgte det pga. layout. Vi prøver igen i 

dag. Ny referatfunktion er afprøvet igen ved dette møde, men det virker ikke effektivt. Der har været et 

kæmpe arbejde efterfølgende med tilpasning af referatet. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

3. Nyt fra formanden 

Projekt Nem adgang til måleredskaber 
Line har haft kontakt til Bibi fra DSF efter bestyrelsesmødet i Odense. Efterfølgende har Bibi, Lars 
Henrik (begge DSF) og Line afholdt møde. Vi sætter projektet med nem adgang til måleredskaber i 
bero. Lars Henrik giver besked til My Med Cards. Bibi og Lars Henrik går videre i DSF-regi omkring 
behovet og evt. behovsafdækning af lettere adgang til måleredskaber. 

Forslag til REP20, forespørgsel fra SMOF 
Orientering om mail fremsendt fra Morten Høgh d. 7. juli. vedr. om vi vil være medstillere på forslag til 
REP. Vi har diskuteret forslaget på mail, og Line samler op på vores kommentarer og videregiver til 
Morten. 

Henvendelse fra Region Hovedstaden vedr. projekt om dysfagi 
Vi har fået forespørgsel om deltagelse i projekt vedr. dysfagi. Materiale er netop fremsendt i dag, og det 
har derfor ikke været muligt at dykke ned i det. Umiddelbart påpeger Niklas det gode i det tværfaglige 
samarbejde med ergoterapeuterne og ernæringsforbundet. Annette påpeger, at det kunne være 
interessant at brede ud geografisk. Bestyrelsen er enige om, at man gerne vil høre mere. Line 
forespørger på vores roller, og videresender pr. mail. 

Legat til supervisor uddannelsen 
Vi har ikke fået ansøgninger til vores legat om supervisoruddannelsen. Før sommerferie var der 
sparsomt med deltagere i det hele taget. Line undersøger, om uddannelsen kører som planlagt. Man 
kan forestille sig, at corona har gjort det vanskeligt at hverve deltagere såvel som ansøgere til vores 
legat. 



 
 

4. Nyt fra tovholder 

Vi har indgivet høringssvar på ”Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episode og 

udadreagerende adfærd – anbefalinger og inspiration til ældreplejen”. Niklas har gennemgået 

materialet, hvilket ikke gav anledning til væsentlige rettelser eller kommentarer. Dette er kommunikeret 

til Bibi Dige Heiberg. 

Vi har i høringsrunden godkendt NKR for langvarige non-traumatiske skuldersmerter. 

 

5. Fagligt Årsmøde og generalforsamling 

Indkaldelse på mail 

Maria har teksten på plads. Afventer af DFys sender medlemsliste, så hun kan sende ud via 

nyhedsbrevs-systemet. 

Aftaler: Maria sender ud inden deadline d. 2. september 2020. 

Beretning 

Line har lavet udkast til beretning. Ikke alle har nærlæst og kan give kommentarer, men de, der har, 

synes, det ser fint ud og er let læseligt. Line ønsker feedback fra alle, vedr. aktiviteter i 2019. Line 

forklarer, at beretningen er fremkommet på baggrund af en grundig opsamling af referater fra 2019. Og 

at hun under de forskellige emner, fremhæver de enkelte bestyrelsesmedlemmer, for på den måde at 

præsentere bestyrelsen. Det var et ønske fra sidste år. Det diskuteres om beretningen skal udsendes 

med indkaldelsen. Ifølge vedtægterne skal dagsordenen ud med indkaldelsen. Til selve 

generalforsamlingen skal revideret regnskab, dagsorden og forslag være tilgængeligt. Vi beslutter at vi 

ikke sender beretningen ud på forhånd.  

Aftaler: Kristian laver korrektur. Niklas og Kristian må gerne kigge ekstra ind i høringer og udpegninger. 

Feedback fra alle vedr. aktiviteter. 

Regnskab 2019 
Forhenværende kasserer har sørget for at Beyerholm revisor har lavet regnskab for 2019. Beyerholm 
har sendt til Annette. OBS at der sidst blev valgt en revisor fra salen til generalforsamlingen, som skal 
gennemgå bilag og regnskab.  

Aftaler: Annette fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingen. Kristian og Annette skal 
koordinere med udpeget revisor, hvordan vi kan gennemgå bilag og regnskab. 

Mulighed for at tilgå årsmødet virtuelt 
Vi har fået en henvendelse fra medlem, der forespørger på, om det er muligt med virtuel deltagelse i 
årsmødet. Vi diskuterer for og imod. Hvis medlemmer ikke kan få lov til at rejse langt eller få fri, kan de 
måske alligevel få del i det gratis årsmøde. Men, vil de deltage i generalforsamlingen? Fagligt Årsmøde 
handler om netværk, hvordan kan vi håndtere det virtuelt? Kan man holde koncentrationen en hel dag 
virtuelt? Bestyrelsen er enige om, at virtuelle møder/korte seancer har en berettigelse, men vi mener, at 
vi til årsmødet skal mødes fysisk. Dette er også tidligere meldt ud fra Danske Fysioterapeuter, at vi skal 
afholde generalforsamling fysisk. Vi overvejer, om vi senere skal afholde lignende temadag andre 
steder? Samt om vi kan optage seancen? 

Praktiske forberedelser 
Annette har booket lokale, og det ligger tæt på indgangen i det center, hvor mødet skal afholdes. Dette 
sikrer, at vi ikke kommer i kontakt med brugere af centeret, og de ikke kommer i kontakt med os. 
Der er sørget for spritdispensere ved indgangen til centret. 



 
Annette bestiller sandwich samt kaffe, kage og frugt, når vi kender endeligt deltagerantal. 
Der er opsat sprit-dispensere lige indenfor døren. 
Vi sørger for at overholde gældende corona-retningslinjer med 1 m. mellem siddende deltagere og 2 m. 
til den overfor-siddende. Der skal være 4 kvm. pr. deltager i rummet. 
 
Aftaler: Kursus-udvalget sørger for at få opdateret corona-retningslinjerne ift. fremtidig 
kursusafholdelse, og de vil også være gældende i forbindelse med årsmødet. 
Ikke mindst i forbindelse med workshoppen/den praktiske del af det faglige oplæg. 
Dette meldes ud til deltagere inden årsmødet, så de trygt kan møde op. 
 
Valg til bestyrelsen 
Maria går af når vi holder generalforsamling. 
Hanne er på valg – genopstiller 
Anja er på valg – genopstiller 
Mia er på valg – genopstiller 
Kristian er på valg - uafklaret om han genopstiller 

Aftaler: Maria retter til på hjemmesiden, så det fremgår hvem der er på valg. 

Status på tilmeldte 
12 tilmeldte. Vi gør hver især reklame for årsmødet i vores netværk. Der sendes invitationer ud via 
nyhedsbrevssystemet.  

 

6. Nyt fra kursusudvalget 

Formidling af faglige kurser 
Fremover ændres i muligheden for annoncering af faglige kurser i Fysioterapeuten. Der vil være en 
mere ligelig fordeling mellem kurser/temadage udbudt af de faglige selskaber og kurser/temadage 
udbudt af Danske Fysioterapeuter. 
Da der meget snart er deadline til næste nummer af Fysioterapeuten, skal der senest fredag d. 
28.08.20 gives en tilbagemelding til Lars Thomlinson fra DSF ift. kommende kurser og temadage. 
 
Vestibulær kursus 
Kurset udbydes – om corona vil – i foråret 2021. Kursusudvalget arbejder videre med det, og vurderer 
om det giver mening, da en del indhold fra dette kursus også at finde på balancekurset (se nedenfor).  
 

Balancekursus 
Der er kun få tilmeldte til Balancekurset som ligger 10.11.20 + 11.11.20 og 08.12.20 i år. Der 
reklameres/informeres om det i forbindelse med indkaldelse til Årsmødet. Vi reklamerer desuden hver 
især i vores netværk. Tilmeldingsfristen udskydes til 09.10.20. 

Fra og med Balancekurset skriver vi det forventede timeforbrug på kursusbeviset, således at der kan 
laves omregning til ECTS-points ift til specialiseringsordningen. 

Tema(efter)middage 
Kristian arbejder på en skulder-temaeftermiddag med Svend Lausen om den geriatriske skulder. Det 
bliver formentlig i Vejle sidst i oktober. 

Kristian er desuden i dialog med Mette Merethe Pedersen om en temadag/eftermiddag. Mere om det 
senere. 

Møde m. Københavns Kommune d. 07.09.20 
Niklas og muligvis Annette deltager i mødet, som vi gerne vil bakke op om ved fysisk fremmøde. Der er 
afsat en pulje penge til opkvalificering af det geriatriske område, og mødet skal bl.a. afklare, om vi kan 
byde ind med noget. Kan der afholdes kurser i vores regi? 



 
Der er i netværket og bestyrelsen et stort kendskab til relevante oplægsholdere, som også kunne 
tænkes ind. 

Der kunne også komme gode idéer/forslag til emner, som kunne indgå i den geriatriske 
efteruddannelse vi arbejder med i selskabet. 

 

7. Nyt fra IPTOP 

Vi vender tilbage til punktet på næste møde. 

 

8. Regnskab/budget 2020 

Annette fortæller, at der fortsat er udfordringer ift. kassererposten. Hun har stadig ikke adgang til 
banken. OBS at banken ønsker, at vi alle i bestyrelsen verificerer Annette. Når mail kommer, skal I 
svare hurtigst muligt. Desuden er fakturaer ikke blevet sendt til Annette. Det er nu ordnet. Navn på 
hævekort er nu ændret. Momsregnskab er udskudt til marts 2021 pga. COVID-19 krisen. 

 

9. Evt. 

- 


