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Bestyrelsesmøde den 22/6 2015      på skype fra kl. 20-20.45 

Deltagere: Dorte Nikolajsen, Helen Gregory, Charlotte Loose, Tove Schack-Nielsen, Michelle Claire 

Ebbesen og Marita Kirketofte  

Godkendelse af referat. ? er godkendt 

Godkendelse af dagsorden godkendt 

Ordstyrer:  Dorte 

Referent: marita 

Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen. D = drøftelse, B= beslutning, O = orientering. 

Dagsorden Referat 
 

1. Dorte Nikolajsen 
Status på årsmødet. Har vi de 
workshops der skal til? 

 Ingeborg Kristensen PhD om Marte  Meo brugt i forhold 
til sårbare mødre  OK. Kontakt Dorte 

 Trine Kofoed forebyggende arbejde med Marte Meo i 

førskoleområdet. Trine har også sagt ja til workshop 

Kontakt: Dorte 

 Susanne Schwartau Marte Meo og mindfullnes. Tove 
spørger og Susanne har sagt ja. Kontakt Tove? 

 Inger Hartelius  om projektet på Teknisk Skole Dorte  
spørger 
Dorte ? fra Skovbo i Skovby, syd for Galten. 
Døgninstitution for børn og unge med fysisk/psykisk nedsat 
funktionsniveau. Tove kontakter 

 Det er usikker om Hanne Hovmand og Åse Marie 
Ottesen holder oplæg om projekt om Marte Meo brugt 
i forhold til pårørende til demente. Michelle har 
kontakten. Da ref. bliver skrevet vil Dorte tage tlf. 
kontakt til Hanne Hovmand 

 Annelis Mortensen Marte Meo brugt forebygggende i 
daginstitution Marita evt. kontakt (afventer svar fra 
Skovbo) 

 

2. Michelle Ebbesen. 
Skal der kunne være 2 (?flere?) 
gratis med til årsmøde, hvis de 
sammen holder oplæg? 
Skal workshopholdere have 
kørsel til årsmødet? 

 
Det vil blive en længere drøftelse, da der er mange aspekter i 
det. Dorte har løseligt regnet ud, at det vil blive ca. 50 kr. mere 
pr. deltager, ved 70 deltagere. 
Vi fastholder den nuværende beslutning om, at en 
oplægholder/workshop, kan deltage gratis. 
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Punktet drøftes på næste Bestyrelsemøde. 

3. Beslutning 
Michelle Ebbesen. Dorte 
Nikolajsen 
Årsmøde 2015 
Fastsættelse af pris til 
årsmødet. 
 

 

890 kr. for medlemmer  
1.250 kr. for ikke-medlemmer 

4. Orientering 
Britta Andersen: 
Orientering om De grønne 
spirer til inspiration. 

 

Britta har meldt afbud til Skypemødet. Pkt. udsættes til næste 
møde 

5. Bladudvalget. 
Beslutning. 
Vi har besluttet, at bladet i en 
periode skal udsendes to gange 
om året, derefter skal det 
evalueres.  
Dorte Nik: Bladet er de seneste 
år blevet løftet fagligt og 
opsætningsmæssigt. For 
yderligere at give bladet et løft 
vil jeg gerne stoppe med at 
opsætte det, så vi får det opsat 
professionelt. 
Der vedhæftes et tilbud fra 
trykkeren, hvor trykkeriet 
opsætter to blade om året i 4 
farvet tryk. Det betyder, at vi 
kan få billeder med i farvetryk. 
Bladudvalget påtager sig så, at 
lave det indledende arbejde, 
levere artikler i rigtigt format, 
evt billeder og at læse 
korrektur. 
Den samlede udgift for 2 blade 
vil ikke overstige den hidtidige  
pris for 4 blade ( Her er ikke 
taget højde for porto). 

 
 
Godkendes 
Evalueres efter 1 år 

6. 
Til orientering: 
Bladudvalgets referat 
vedhæftes. 

 
Tages til efterretning 
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7. 
Beslutning: 
Bladudvalget: 
Nyhedsbrev til foreningens 
medlemmer, samt til at lægge 
på hjemmesiden for at 
orientere om det manglende 
blad (deadline 1/6). Kan denne 
tekst godkendes? 
Nyt fra bestyrelsen: Til 
foreningens medlemmer. 
Bestyrelsen har et ønske om at 
forny og forbedre bladet både 
på indholds og layout siden. 
Dette vil både medføre et større 
arbejde og en øget omkostning. 
På den baggrund har vi 
besluttet fremover at udsende 
2 blade om året. 
Bladet vil blive i et nyt design og 
vil som forsøg i en periode blive 
udgivet som temanumre. 
Deadline for artikler til det nye 
blad er 1/3 og 1/9. 
 

 
 
Godkendes 
 
Tove/Michelle sætter det på hjemmesiden. Marita sender 
mails til medlememr 

8. Dorte Nikolajsen 
Beslutning 
Næste møde. Jytte birk 
Sørensen har meldt afbud til 
næste møde i september. 
Kunne vi flytte mødet til enten 
Kbh eller Fyn? 

  
 
Næste møde 5. sept. bliver hos Tove 

9. Eventuelt 
Et ekstra møde om året. 
 
Efter denne dagsorden er lavet: 
Har Jytte Birk Sørensen via mail 
meldt sig ud af Bestyrelsen med 
øjeblikkelig virkning. 
 
Annoncering om Årsmødet 
(Marita) 
 
 
 

Umiddelbart ikke muligt. Fra næste år planlægges 5 møder/år + 
Skype møder 
 
 Ulla Lidsmoes har i mail foreslået at Britta Andersen bliver 
ordinært medlem, hvilket Britta har takket ja til. Dette 
godkendes 
 
 
”Sundhedsplejersken” har lang tid fra deadline til bladet 
udkommer. Næste nr. kommer i sidst i august. Da den seneste 
annonce på ” Sundhedsplejerskens” hjemmeside og 
elektroniske nyhedsbrev ikke gav tilmeldinger fra 
sundhedsplejersker, foreslår jeg at spare denne udgift.  Dette 
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Evidens (Charlotte) 

godkendes 
Charlotte og Ulla arbejder videre med det, der er 
vidensbaseret. Vil udarbejde oplæg til næste møde m.h.p. 
hjemmesiden. 

Kerstin har ikke sendt regning. 
Evidens 

Tove sender rykker igen 

Næste møde ”De grønne Spirer” 
Drøftelse: Honorar til workshop holdere + evt. betaling for 
kørsel 

 

 

 


