
Bestyrelsesmøde den 1. oktober 2014 kl. 20.30 til 21.30 via Skype 

Deltagere: Dorte Nikolajsen, Helen Gregory, Tove Schack Nielsen, Michelle Ebbesen, Åse Schrøder, 

Marita Kirketofte 

Godkendelse af referat udsættes til vi mødes den 06.11.14. 

Godkendelse af dagsorden tilf. Evt.: brev til Gerd Onny Gauslå 

Ordstyrer: 

Referent Marita 

Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen 

Dagsorden Referat 
 

Årsmøde 
Er der styr på det? 
 

Ang. Søren Hertz.:Dorte og Helen mødes med ham ang. Marte 
Meo, Dorte vil tage videoklip med. 
Michelle kontaktperson til Familiebo, Vejle 
Charlotte kontaktperson for Charlotte 
Ulla kontaktperson for ressourcepædagogerne, Greve 
Marita kontaktperson for Vuggestue i Viborg og 
Demenskoordinator Odense Kommune 

Forårets temadag 
CL: Der er styr på oplægsholder 
Hvem svarer hende endeligt? 
ME: Stedet. Er der kommet svar 
fra Severin? 
Kan vi lokke en artikel eller to 
ud af hende?? 

Charlotte har spurgt Kerstin U. Moberg om hun kan en anden 
dag, da Severin ikke har plads den 5. maj. Endnu ikke fået svar, 
vil ”rykke” 
Charlotte laver aftalen med Kerstin om betaling, transport, 
overnatning o.s.v. Vil desuden spørge om Kerstin vil skrive 1 
eller 2 artikler til Marte Meo Nyt. Michelle har 
forhåndsreserveret den 4. og 6 maj. 

TN og ME: 
O 
Nyt om hjemmesiden.  
Er der nyt i forhold til 
tilmeldinger? 
 

Bettina Kallehauge har taget back up af hjemmesiden. 
Bettina har sendt mail om, at man ikke kan tilmelde eller 
indmelde sig via Ipad eller tlf. (kræver Java) Marita får OK til at 
bede medlemmer svare, når hun efterspørger mulige fejlkilder. 
OK at Maritas mailadresse kommer på, så deltagere kan 
henvende sig direkte, ved evt. problemer (ja, altså med 
tilmeldinger/indmeldelser) 
Michelle ændrer hjemmesiden med de nye oplysninger vedr. 
tilmeldinger. Der har indtil mødets afholdes været 3 ud af 14 
tilmeldinger, der har haft problemer med tilmeldinger. Ved  
ikke, om andre helt har opgivet. 

Uge 11 
Der er planer om at lave øget 

Tanken er, at der i uge 11 2015, skal være non profit fokus på 
Marte Meo i form af happenings, kontakt til 



fokus på Marte Meo i uge. DN 
var til møde omkring det o 
Bergen. Der skal være tiltage 
forskellige steder i landet. 
Det er vigtigt, at foreningen 
støtter op omkring det og tager 
en del initiativer, det kan bliver 
en god sag for foreningen. 
Drøftelse af dette. 
 

ministerier/undervisning.  
Helen har erfaring med Carlsbergfonden. 
 
Sprede/efterlyse ideer via facebook for ALLE der arbejder med 
Marte Meo. Hjemmesiden skal indeholde fakta om ugen. 
Se vedhæftede brev, som Dorte har udfærdiget ud fra den 
drøftelse vi havde. 

B 
Det vil være vigtigt , at få 
hjemmesiden til at være et 
sted, hvor de forskellige 
initiativer i forbindelse med uge 
11 kan findes. Hvordan gør vi 
det og hvordan kan det gøres 
uden at hjemmesidekvinderne 
bliver overbebyrdet? 
 

 Se ovenstående. 

B DN 
Som en del af uge 11 vil jeg 
foreslå, at vi får lavet nogle tv 
indslag til de lokale tv stationer. 
DN har undersøgt muligheden 
og fået tilbud på 4000 kr. pr dag 
eksl kørsel for at få lavet nogle 
optagelser der kan promovere 
Marte Meo. 
Jeg vil gerne have grønt lys til at 
arbejde videre så jeg kan have 
noget mere konkret med til 
november.  
Og gerne have flere med. 
 

 

Godkendes. 
Forslag. Interview med familier, lærere, pædagoger, 
pårørende, og andre, der har deltaget i Marte Meo 
forløb/kurser. 
Det er vigtigt, der bliver vist klip og ikke udelukkende talt om 
det. 

O 
Fast punkt 
Økonomi 
Ganske kort briefing. Dette var 
ikke oppe sidste møde 

 
Tove orienterer om, at vi har mindre på kontoen end sidste år, 
på nuv. tidspunkt, svarende til udgifterne til Nordisk Kongres 
for 3 deltagere. 

B 
Forslag DN 
At vi øger pris forskellen med 
ikke medlemmer og 
medlemmer til vore 

 
Beslutning: fremover skal prisforskellen på at deltage i 
Temadage og årsmøde være medlemskontingentet + 100 kr. 
for ikke- medlemmer 



arrangementer fremover. I 
håbet om, at det vil give flere 
medlemmer. 
 

B HG 
Forslag om at lave en fond eller 
lignende, fra hvilken vi kan 
støtte medlemmer i at deltage i 
Marte Meo arrangementer. 
Der afsættes et fast beløb hvert 
år, som kan uddeles i portioner 
af en given størrelse 
 

 
Enighed om at afsætte et beløb til en fond. Betingelser, 
ansøgningsprocedure o.s.v. drøftes nærmere på det første 
Bestyrelsesmøde i 2015 

Evt. 
Henvendelse til Dorte Nik.fra 
Gerd Onny Gauslå vedr. uge 11 
 
 

 
Vi holdt bestyrelsesmøde i går. 
Vi var enige om, at det virkelig var foreningens formål at støtte denne 
uge. 
Vi vedtog følgende. 
Kh Dorte 
Penge til uge 11. 
Foreningen afsætter op til 20.000 kr. til brug for denne uge. 
 
Formålet er at støtte Marte Meo initiativer i uge 11, som er en 
nonprofit uge. 
Formålet med uge 11 er, at udbrede kendskabet til Marte Meo ved at 
lave mindre arrangementer rundt i landet, samt at få politikerne i tale. 
Hvad kan pengene bruges til: 
 
PR såsom foldere, annoncering , badges mv 
Kaffe the til gæsterne ved arrangementerne. 
 
Pengene kan ikke bruges til: 
Transport/kørsel 
Lønninger/honorarer e.l. 
Gaver 
Lokaler 
 
Der skal aflægges regnskab for brug af pengene. 
Først indsendes et budget til Tove Nielsen/ bestyrelsen. Herefter 
udbetales pengene. 
Til slut aflægges regnskab med kvitteringer så de kan bruges i 
foreningens regnskab. 
Bestyrelsen er repræsenteret med to medlemmer i gruppen. 

 

 
  

 


