
Bestyrelsesmøde på Nyborg Strand den 15.01.2012 kl. 10.00 – 15. 00       

Deltagere: Dorte Nikolajsen, Sanne  Callesen, Tina Green-Andersen, Dorthe Høier, Dorte Bendixen, Tove 

Schack Nielsen og Marita Kirketofte   

Ordstyrer: Dorthe Høier   

Referent:   Marita  Kirketofte                                                                                                                                                                 

Dagsorden Referat 
 

1. 
a. Godkendelse af ref. fra sidste 
møde 
 
b. Godkendelse af dagsorden 
 

 
Referat godkendt 
 
Tilføjelse til dagsorden: Der har været et par forespørgsler på at 
deltage på enkeltdag. 
Skal vi lukke op for det? Snak hos os og evt.  forespørgsel på hotellet. 
(se ref. under pkt.4B8) 

2. 
Har vi nogle løse ender eller er vi 
faste i kødet? 

 
Det finder vi ud af 

3. 
Næste årsmøde: Sissel Holten, 
Dorte N. har kontaktet Sissel 
Holten. 
Sissel skal have 15.000 kr. plus 
rejse plus overnatning. 
Skal vi hyre hende? 

 
Vi drøftede forskellige muligheder årsmøde/temadag 
Konklusion: Prøve om Sissel kan komme på Årsmødet.  Det vil være 
en fin opfølgning på Nordisk Kongres, hvor Sisse har en workshop. 
På Årsmødet vil Sissel få mere tid og dermed mulighed for at gå i 
dybden og de medlemmer, der ikke har deltaget i Nordisk Kongres får 
så en mulighed for at møde Sissel. 
Dorte N. kontakter Sissel Holten. Udspil:  Marte Meo foreningen kan 
betale rejse og honorar for oplæg. Evt. ophold, skal Sissel betale 

4. 
A. Se på programmet Nordisk 
konges. Jeg ved nu hvornår 
Aartserne og Colette kommer. 
 
 
B. Se på budgettet Nordisk 
kongres. 
Workshops, Dorte N. og Tina har 
overblik, deadline d. 1.2. Vi satser 
på 2 spor på 10 workshops hver 
dag. (Tina og Dorte får ½ time i 
løbet af dagen til at summe 
sammen??) 
 
 
a. Kontakt til Richard Bowlby – 
Helen har opgaven. Hvad 
indebærer den? Hvad skal han tale 
om, skal vi ind og bede ham om 
noget specifikt eller tager vi det 
som det kommer? 
 
b. Bowlby videre: Når jeg læser 
hans oplæg, som er generelt og 

  
Programmet hænger fint sammen. Josje og Maria Aarts kommer 
mandag aften og tager af sted torsdag morgen. De stiller sig til 
rådighed under hele kongressen for at supervisere dem, der har 
ønske om det. 
 
Der er nu 104 tilmeldte, heraf ca. 45 nordmænd, 10 svenskere og 
resten danskere. Hotel Nyborg Strand fortæller, det er helt 
almindeligt, der endnu er så få tilmeldte. Dorte N. får en opdatering 
hver fredag på antal af tilmeldte.. 
Med den kassebeholdning der er, hænger budgettet sammen med 
det nuværende antal af tilmeldte. 
(se desuden senere i ref. ang. de enkelte poster under budget) 
 
 
 
Ang. Bowlby:  
a. Dorte N. tager kontakt til Helen Gregory m.h.p. præcise 
forventninger til oplægget: udgangspunkt i hverdagen og i det 
positive. 

 
 

 
b. + c. 
bede om at få slides i god tid m.h.p. på oversættelse, som Tinas 



ikke tilpasset os, er der mange ord, 
som er fremmede. Jeg tror det er 
strengt nødvendig med en skriftlig 
oversættelse for ikke at sætte 
nogle af. Jeg har bedt Laurits igen, 
undersøger andre. Det skal være 
unge engelskkyndige, ellers bliver 
det for dyrt. 
c. Jeg synes vi skal bede ham om 
evt. slides til dage, så vi kan 
oversætte dem og lægge dem på 
bordene. 
 
B1. 
Vedr. acessories: Dorte B. 
undersøger priser og bestilling på 
usb-stik (?), 
vognmønt(ca.7 kr.), taske (32,5) alt 
med logo. Vi beslutter at alt 
omkring 150 (kr. er ok. Vi tager det 
op igen til januar. D. undersøger 
også prisen på et badge til os + 
visitkort. 
Dette skal drøftes igen. Vi skal 
høre hvad der er og hvad det 
koster og vedtage hvad vi vil og 
tør. 
 
B2. 
 Rasmus N. beslutte, om det er 
ham vi vil have til Grand Opening 
 
 
 
B3. 
Master Fatman er hyret. Han går 
på kl. 22. 
 
B4. 
Vi besluttede at hyre Klassens 
Tykke Dreng til under 
festmiddagen. (Dorte N,) 
Det har jeg ikke gjort, jeg har ikke 
turdet. Så vi skal drøfte det igen. 
De skal evt. gå på 20.00. 
 
B5. 
Annoncer.  
Dorte Nik fik tidligere tilladelse til at 
annoncere for 500 kr om måneden 
på google. Dette glemte jeg til i 
søndags, hvor jeg til gengæld har 
annonceret for 30 kr om dagen til 
marts. Det rækker ikke lige nu, jeg 
kan se annoncen forsvinder om 
aftenen hvilket betyder den er brugt 
meget. Skal vi lægge lidt flere 
penge i kassen? 

mand kan klare. Oversættelserne kopieres og lægges på bordene. 
Drøfter mulighed for oversættelse under Bowlby’s oplæg. 
Oversættelsen skrives på computer til ”storskærm”. Vi beslutter, at 
ved 350 tilmeldte vil vi undersøge en pris for denne form for 
oversættelse. 
Nyborg Strand kan evt. være behjælpelige med en kontakt. 
 
 
 
 
 
 
 
Konklusion: Dorte B. undersøger priser på navneskilte som de 
nuværende m. magnet til Bestyrelsen. Undersøger priser på 
nøgleringe, tasker, USB stik, alt med logo.  
Vi beslutter at 40 kr./sæt er OK, evt. fravælges USB stik 
Dorte mailer priser til os, så vi kan beslutte og Dorte bestille. 
Desuden undersøge pris på visitkort til uddeling både på Kongressen, 
ved Årsmøder og Temadage. 
Nyborg Strand sørger for navneskilte til deltagerne på Kongressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasmus har fået meget fine anmeldelser fra BUPL, så vi beslutter at 
hyre ham, både til åbning af selve Kongressen, evt. godmorgen de 2 
næste dage med et digt/indtryk af dagene + afrunding den sidste dag. 
D.v.s. vi forventer Rasmus er med under hele Kongressen. 
Sanne har kontakten. 
 
Tages til efterretning. 
 
 
 
Da budgettet hænger sammen, fastholder vi beslutningen om at hyre 
”Klassens Tykke Dreng” 
Tidspunkt aftales med Nyborg Strand af hensyn til festmiddagen. 
 
 
 
 
 
 
Vi fastholder beløbet på 30 kr/dag, annoncen på Google, lukkes den 
29. marts 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     
B6. 
Vi beslutter at der skal en 
appetitvækker på hjemmesiden til 
januar. Dette punkt forstår jeg 
ikke? 
 
B7. 
 Tina: har et forslag til en to do liste 
med til mødet. 
 
 
B8. 
Møde med repr. For Nyborg Strand 
Dorte N. havde liste med 
spørgsmål. 
 
 
 
 
 
B9.  
tilmelding til workshops 

 
 
 
Tina vil undersøge muligheder for evt. at lægge billeder af 
oplægsholdere ud på hjemmesiden 
 
 
 
 
Listen gennemgås, den endelige uddelegering ser vi på til marts. 
Dorte N. har overblik over, hvilket AV udstyr de enkelte 
oplægsholdere skal bruge i Plenum og i workshops. 
 
 
a. vi kan uden omkostninger justere antallet af værelser indtil  1. 
marts 
b. beslutning om at man kan tilmelde sig enkelt dage for 1. maj:1.000 
kr., 2. maj: 1.500 kr. 3. maj 1.000 kr. Nyborg Strand sætter det på 
tilmeldingssiden. Er der ønske om en enkelt overnatning, skal 
deltagerne selv booke værelse. 
c. check ind kl. 14.00 
Dorte N. clearer af med Dorte ? på Nyborg  Strand 
 
Sker på selve dagen, Tina laver linieret papir, så vi kan se når max. 
deltagerantal på 40 er nået. 

5. 
Forslag Dorte N. 
Fotograf, video fotograf. 
Hvis der kommer mange deltagere, 
skulle vi så engagere en video og 
eller almindelig fotograf til at dække 
kongressen? Jeg har lavet lidt 
forespørgsler, har nogle priser. De 
kunne evt fremstille dvd som kunne 
sælges, betales på stedet og så 
eftersendes. 

 
 
Beslutning: afvente endeligt deltagerantal, som skal være min. 300, 
før vi undersøger forslaget nærmere. Træffe beslutning i marts. 

6. 
Jeg vil foreslå, at vi tiden 13 til 15 
er vilde. At vi bliver færdige med 
punkterne til frokost og at vi så 
kommer med alle de ideer vi 
overhovedet kan få fra 
13 til 15. skriver dem ned og 
forholder os til dem. 
 
Hvordan får vi Nordisk Kongres 
2012 til at blive en sjov god 
uforglemmelig oplevelse? 
 
Lige nu er jeg ikke særlig vild, men 
jeg 2 punkter, som jeg tror kunne 
være gode: 
Keep it simple hotspot: Her står der 
medlemmer af bestyrelsen eller 
andre hjælpere i alle pauser. 
 
Keep it simple ide spot: Her kan 
man opstille sine gode tiltag 

 
Dorte N. og Tina drøftede workshops. 
 
Vi andre forsøgte at være vilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotspots:  vi tænker på nogle høje standere med logo. Standerne kan 
rulles sammen, så de ikke fylder meget. De kan også bruges ved 
årsmøder og Temadage. Sanne undersøger muligheder/priser ved en 
bekendt. 
Dorte B. undersøger ved Vista Print. Sanne og Dorte B koordinerer.  
Kan vi sætte noget på Facebook og Hjemmesiden, som vækker 



(Skanderborg for eksempel) 
 
  
 
Vi kan lege med ordenen: Keep 
it….. er det der interessegrupper 
mødes? 
 
Simple er det der de der vil på bar 
mødes? 
 
Blive vilde og uregerlige, 
virkeligheden ligger lige om 
hjørnet. 

interesse? 
 
 
 
 
Løse indfald: 
Netværksbod : ”Keep Marte Meo dating simple” 
Opslagstavle = lokale hvor deltagere kan medbringe/udveksle gode 
ideer/erfaringer .”Simple Info” 
 
Protektor: Prinsesse Marie?? 
 
Dorte N: 
Invitere: Sundhedsministeren, formand for Børnerådet Lisbet Zorning 
Andersen, Børns Vilkår, andre ? 
Pressemeddelelse 
Marita: 
Kontakte TV 2 Fyn 
 
Hvem kontakter Fyens Stifttidende? 
 

7. 
Næste møde 

 
På Nyborg Strand den 16. marts 2012 kl. 16.00 til den 17.03. kl. 13.00 
Til Nordisk Kongres mødes vi den 30.04. kl. 17.00 

8. 
Evt.  
Afbud til bestyrelsesmøde 
 
 
Medlemstal pr.13.01.2101 

 
Hvis man ved, man er forhindret i at deltage, skal Dorte N. have 
besked senest dagen før, da vi så kan tilpasse antallet af kuverter 
uden omkostninger 
 
444 + 12 tilmeldte, som endnu ikke har betalt. 

9. 
Fremtidige punkter: 
a. Dagsorden for møde med 
Nordiske Kolleger 
b. Hvorfor er vi i Bestyrelsen 
c. funktionsbeskrivelser  
d. velkommen til nye medlemmer 

 

 

 


