
Bestyrelsesmøde først: Varming Vesterby 36, 6760 Ribe 

Vi skal bo på Ribe vandrerhjem. Kan tjekke ind på vandrerhjemmet inden. Vi kommer fra kl. 16. 

Den 25/26 januar 2013 

Deltagere:  Dorte Nikolajsen, Sanne Kallesen, Helen Gregory, Tove Schack Nielsen, Tina Green-Andersen, 

Michelle Claire Ebbesen, Ulla Lidsmoes og Marita Kirketofte 

Ordstyrer:  fredag: Michelle , lørdag: Sanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Referent:   Marita                                                                                                                                                        

Dagsorden Referat 
 

1. 
 Godkendelse af ref. fra sidste to 
møder 
 

 
Godkendte 

2. 
Godkendelse af dagsorden. 
Prioritering af dagsorden. 
Hvad er til beslutning, orientering 
eller ? 
 

 
Godkendt. Enkelte punkter til evt. 

3. Konstituering. 
Titler og udvalg skal fordeles 
 

 
Formand:                      Dorte Nikolajsen 
Næstformand:             Sanne Kallesen 
Sekretær:                      Marita Kirketofte 
Kontakt til kasserer:  Tove Schack Nielsen 
Webmasterkontakt: Tove Schack Nielsen, Michelle Claire Ebbesen 
Ansvar temadage:      Tove Schack Nielsen, Michelle Claire Ebbesen 
PR + Facebook:            Helen Gregory, Ulla Lidsmoes 
PR strategi:                   Dorte Nikolajsen + Helen og Ulla 
 
 

4. Datoer for årets møder. 
 
 

 
20.04.13 hos Tove kl. 10.00 -15.30 
14.09.13 på Nyborg Strand 10.00 – 15.30 (er booket) 
31.10.- 01.11. Bestyrelsesmøde + Årsmøde Nyborg Strand (er 
booket) 
 

5. Opfølgning på sagen med Steen 
Lynge og forebyggelsesrådet DN 
 
  

 
Forebyggelsesrådet har besluttet, der ikke længere gives midler til 
konsulenter. Marte Meo Foreningen har gjort indsigelse: Vi er blevet 
hørt, beslutningen bliver ikke ændret. 
 

  



6. Facebook.  
Christina har hidtil stået for siden. 
Hun vil gerne fortsætte mod 
"betaling". Christina har gode 
ideer, som jeg tager med.  
Er der en af os der kan og vil? 
Eller skal vi bruge Christina? 
Christina ønsker gratis 
kursusdeltagelse de to dage om 
året, samt kørepenge til dagene. 
 

Beslutning:  Opgaven skal ligge i Bestyrelsen. 
Helen og Ulla er primære ansvarlige for opgaven. 
Dorte har givet Christina besked. 
 

7. Hjemmeside 
Tina har hidtil stået for det. 
Så vidt jeg kan se er der tre til 
fire, der har budt ind, hvilken 
luksus. 
 
1) Sannes tilbud 
"Med hensyn til hjemmesiden 
så har jeg også været ude og 
hent tilbud. 
Min nabo Carsten Rask arbejder 
som reklamemand for 
advokatfirmaet Dahl i Esbjerg 
og har sit eget 
hjemmesidefirma, hvor han 
laver og vedligeholder 
hjemmesider for firmaer. 
Han siger at vi har 2 
muligheder: enten at købe et 
koncept for hjemmesiden (dyrt) 
og få det lagt ind af en 
professionel. 
Herefter vil en af os kunne 
ændre på udvalgte dele af 
siden. 
Eller vi kan købe os til at få 
renoveret siden og få den 
vedligeholdt. 
Han mener, den er nem at gå 
til, der skal bruges et login eller 
adgangskode fra Tina og så vil 
han være i stand til at gå i gang 
med ændringer. 
Han tager 800,- i timen + moms 
og laver ikke noget der tager 

 
Lang drøftelse, hvor det efterhånden bliver tydeligt, at det er mest 
hensigtsmæssigt at have en professionel udbyder, som ingen i 
Bestyrelsen har personlige relationer til. 
 
Tove har  Bettina Kallehauge til at lave hjemmeside, for sit firma. 
Tina (webmaster indtil nu) fortæller, at Bettina er den eneste 
hjemmesideudbyder, der har undersøgt tingene nærmere og flere 
gange har været i kontakt med Tina. 
Beslutningen er at Bettina Kallehauge, bliver bedt om at lave Marte 
Meo Foreningens hjemmeside. 
 
Tove kontakter Bettina. Vi har bl.a. ønsker om at kontaktoplysninger 
på medlemmerne skal kunne rettes af Bestyrelsen/medlemmerne   
ligesom kalenderen skal kunne ajourføres af Bestyrelsen. Vi ønsker 
også en vejledning, så vi selv kan lave nogle opdateringer. 
Egen funktion?? Hvad mener vi med dette?? 
 
 
Tina afleverer koder o.s.v. til Bettina 
Tina har en g.mail adresse som er tilknyttet webmasterfunktionen, 
Tina sender den til Tove. 



under ½ time. Umiddelbart vil 
han udfra det, som jeg fortæller 
mene, at den kan 
vedligeholdes for ca. 1000, - om 
måneden. Men han vil tro at 
det vil komme til at koste ca. 
20.000 at få den revideret. 
Et forslag fra ham er også at vi 
tænker over om vi fremadrettet 
vil have lagt vores blad ind 
elektronisk, det vil kunne gøre 
det hele mere indbydende og 
spændende. 
Her er nogle hjemmesider han 
har lavet så kan I se og vurderer 
til vi ses." 
www.sysiskoven.dk 
www.ribe-massoeren.dk 
www.gravenissen.dk 
www.ole-ebbesen.dk 
 
2) Maritas 
"Det er svært at give en pris, 
når jeg ikke helt kender 
omfanget af opgaven. Jeg kan 
godt se, at det ikke er det store, 
der skal ændres, men det er jo 
lidt et spørgsmål om, hvor ofte 
der skal ændres. Et umiddelbart 
bud er ca. 1000 kr. pr. måned 
for at lave løbende 
opdateringer. 
I forhold til det vi hurtigt talte 
om med at lave en ny side i 
stedet for den gamle, så vil jeg 
kunne lave en fin ny side til jer 
med en god kalender og med 
oprydning i det gamle materiale 
for 8.000 kr. Det eneste I skal 
gøre er så at gennemgå siden 
og sige, hvad der skal blive og 
hvad, der skal kasseres. 
De 8000 kr. vil være incl. 
webhotel i et år. De 
efterfølgende år vil der være en 

http://www.sysiskoven.dk/
http://www.ribe-massoeren.dk/
http://www.gravenissen.dk/
http://www.ole-ebbesen.dk/


almindelig driftsaftale på 300 
kr. pr. år, hvis det stadig er mig, 
der står for at lave de løbende 
opdateringer til samme pris 
som ovenfor." 
Jeff D. Hansen 
Eksempler på hjemmesider 
lavet af ham: 
Www.statement-denmark.dk 
www.folierullen.dk 
 
3) Vi fik et tilbud fra Christinas 
mand Kim også, det er lige 
kommet: 
Det kom dog uden links det har 
jeg bedt om: 
Kim Hyrup Abildgaard tilbyder 
følgende: 

 Vedligeholde 
eksisterende site 

 Tilføje / fjerne indhold 

 Gøre layout pænere 

 Gøre siden mere 
overskuelig og 
lettilgængelig 

 Optimere med ny 
HTML5 standard og 
Responsive Design så 
siden ser godt ud på 
ipad og telefon 

 Se på forbedringer til 
medlemslogin (kalender, 
erfaringsbank og forum) 

 Undgå frames, så man 
kan linke til artikler og 
sider fra hjemmesiden.  

Pris: 20.000 om året  
 

Der skal tages beslutning om, 
hvem der skal bruges. 
 

8 Økonomi 

Dorte tager tal med fra Annette. 
Herunder opgørelse fra årsmødet 
 

 
Årsmødet gav et underskud på 10.000 kr. 
PR gruppen tænker over, hvordan vi kan få flere medlemmer til at 
deltage i arrangementerne 

http://www.statement-denmark.dk/
http://www.folierullen.dk/


9. Orientering om sidste møde og 
konsekvenser. 
Herunder forsikring. Se referatet. 
 

Marita har indhentet tilbud fra 5 forskellige forsikringsselskaber, 
hvor Tryg er klart det billigste til 705 kr./år, så Tryg vinder 
licitationen. 
Marita kontakter de forskellige selskaber. 

10. Bladet. DN 
 
 

Er på trapperne. Hvert bestyrelsesmedlem laver en kort  beskrivelse 
af sig selv til Dorte i løbet af week-enden. Kommer med i Marte Meo 
Nyt.  
Oplæg til Temadag med Ann Elisabeth Knudsen.  
Taler om at næste blad skal indeholde noget om nicher eks.: 
parterapi.  Sanne kontakter Cathy Tuscan, som arbejder med Marte 
Meo på  Hospice. 
Igen drøftes Marte Meo Nyt som blad?/elektronisk? Der ligger en 
klar beslutning fra Generalforsamlingen 2011 om at medlemmerne 
ønsker et Blad. Drøftes i Bestyrelsen på et at de næste møder, 
herunder formålet med Marte Meo Nyt, så vi kan fremsætte et 
forslag på næste Generalforsamling,  

11. Forårets temadag 
Hvad ved vi? 
Hvem står for hvad med aftaler? 
Pris 
To dó lister 
Reklame 

 
Vi  ved: det bliver den 28. maj på Kulturøen i Middelfart fra 9.00 -
15.30 og at Ann Elisabeth Knudsen kommer. 
Prisen fastsættes til 745 kr./medlem og 1.045 for ikke-medlemmer. 
Tove og Sanne er ansvarlige for kontakt til Kulturøen 
Ulla laver program. 
Dorte kontakter Ann Elisabeth Knudsen. Michelle laver et udkast. 
Stikord: skal der være forskel på den måde, vi giver tilbagemeldinger 
til kvinder og mænd? Er der forskel på den opvækst drenge og piger 
får ud fra køn? Skal der være forskel på den måde man kontakter 
kvinder/mænd for at opnå bedst mulig relation/kommunikation? 
Tove prøver at udforske den svenske tilgang med ikke at gøre forskel 
på drenge og piger og i stedet for han/hun sige: hen. 
Marita prøver at undersøge mere om psykolog Svend Åge Madsens 
tilgang, der siger, der skal være forskel på kommunikation til 
henholdsvis mænd/kvinder for at formidle budskabet bedst muligt. 
Nyhed: SiNGLESPOT = mødested for de, der kommer alene til 
Temadagen. 
Sanne laver to-do-liste 
Vi skal have enkelte kvitteringer med til de, der betaler på stedet 
Marita sender mails ud til medlemmerne om Temadagen. 
Dorte sætter  annonce på  Google  for 200 kr/md. 
Tove us. pris for annonce i SL 
Sanne us. pris for annonce i FOA 

12. Årsmøde 
Tilsagn fra Colette. 
Nyborg strand 
Workshops ideer. Hvem påtager 
sig at samle dem? 
Skal der ske noget nyt? 
Reklame 

Årsmødet er den 01.11.13. 
Dorte kontakter: Christina Antorini, Børns Vilkår og Børnesagens 
Fællesråd. 
Helen kontakter DR dokumentar 
Dorte kontakter ”Spiren” omkring FIT outcomes  
 Feed-backInformedTreatment (en målemetode) 
Nyborg Strand er booket 
Formål med workshops: at udbrede kendskabet til 
tankegangen/menneskesynet bag Marte Meo Metoden. Spots om de 



mange forskellige måder metoden kan anvendes på. 
Michelle vil gerne lave en workshop. 
Marita kontakter Mette Petz, som har lavet et forløb i en plejefamilie 
Ulla vil lave en workshop om at arb. m. Marte Meo som selvstændig 
Dorte finder én, der kan lave en workshop 
Ved tilsagn om workshops melde tilbage til Tove og Michelle. 
ANg. Betaling for at holde workshop: én deltager gratis i årsmødet, 
kørsel betales ikke af Marte Meo Foreningen. 
Vente med reklame for Årsmødet. 
Deltageres placeres, så de sidder sammen ud fra geografisk 
tilhørsforhold  (lokalgrupper) 

13. Om at komme ud over kanten: 
Folder til supervisors. DN havde 
lavet en, men der var en enkelt 
fatal fejl. 
Skal vi have flere kongresser? 
Pr, hvad gør vi? Hvem gør det? 
Ud i verden? Det hænger lidt 
sammen med de andre. Hvordan 
får vi mere kog på Marte Meo? 
 

Folderen rettes, sendes til Licend Supervisors. 
 
Visioner: Internationale kongresser for Marte Meo Bestyrelser. 
Nordiske Bestyrelser mødes hvert år. 
Marte Meo Metoden er anerkendt i DK, målet er at alle terapeuter 
bliver medlem af Foreningen.  
Positive renommé fastholdes 
Sættes på den politiske dagsorden bl.a. for at fremme inklusion 

14. Annoncering bladet skal vi 
springe ud i det? Priser? Deadlines. 
 

Dorte og Sanne laver et oplæg, som sendes ud til Bestyrelsemedl. til 
beslutning.  
Nye terapeuter opfordres til at lave en beskrivelse af deres cases. 
Tilføjelse fra ref.: HVORDAN GRIBER VI DET AN I PRAKSIS?? 
 

15. Nordiske Foreninger, skal vi 
gøre noget for at holde kontakten 
mellem kongresserne? 
 

Tina har alle adresser, koder o.s.v. sendes til Dorte. 
Skal være fast punkt på dagsorden. 
Dorte er kontaktperson til sept., herefter overtager Helen. 
Norge meget interesseret i at få information og Nordisk Kongres 

16. Forretningsorden. Skal vi tage 
hul på det? 
 

Sanne og Marita laver et oplæg til næste møde. 

17. Stine Gundersen foreslog til 
generalforsamlingen, at hun og 
DN så på vedtægter. OK? 

 
Ja 

18. Evt 
a. ECTS point. 
b. overskrift/indhold i mails 
c. supervisor træf 
d. kontakt til Ingeborg Kristensen 
e. udmeldelser (Marita) 
 

 
a. Tages op på næste møde 
b. Det letter læsning/oprydning i mails, at indholdet i 

mails/svar på mails stemmer overens med overskriften. 
       Ved nyt tema/spørgsmål/kommentar skal der sendes en   
       mail, hvor overskriften igen stemmer med indhold. 
c. Dorte får deltagelse betalt. Tages op, hvert år. 
d. Marita kontakter Ingeborg for at høre, hvor langt hun er 

kommet med sin phD om Marte Meo , om hun har et bidrag 
til Bladet. 

e. Der er kommet ca. 10mails med udmeldelser, Marita har 
bedt om begrundelser. De fleste skyldes en stram økonomi 
eller at institutioner ikke længere har Marte Meo terapeuter 



ansat. Ingen har givet utilfredshed med Bestyrelsens arb. 
som begrundelse. 
Vi afventer spændt, hvor mange medlemmer vi har efter 
betalingsfrist af kontingent.                                                

19. 
Dagsorden næste møde  

 
Kontakt til Færøerne 
Visioner for bladet/form 
Ref. godkendes, lægges på  hjemmesiden, så også medlemmer kan 
se det. 
Boganmeldelser 
Pris for Årsmødet 
Hvor mange kommuner bruger Marte Meo 
Generalforsamlingen: lokalgrupper 
 

 


