
Bestyrelsesmøde hos Tove den 16.06.2012 kl. 9.30 – 13.30       

Deltagere: Dorte Nikolajsen, Sanne Callesen, Dorthe Høier, Dorte Bendixen, Christina Abildgaard, Tove 

Schack Nielsen Helen Gregory og Marita Kirketofte   

Ordstyrer: Sanne Callesen  

Referent:   Marita  Kirketofte                                                                                                                                                                 

Dagsorden Referat 
 

1. 
 Godkendelse af ref. fra sidste 
møde 
 
 

 
Referat godkendt 
 
 

2. 

Godkendelse af dagsorden  
 

 
Godkendt. 
+ Tilføjelse til dagsorden: Næste møde (pkt. 12) 
Pkt. 13 evt. 
Christina og Dorte B. har pkt. til dette 

3. 
   Evaluering af Kongressen.  
 
3A I får tilsendt et 
evalueringsskema, hvor vi alle kan 
evaluere rigtig mange punkter af 
kongressen.  
3B Helen har fået spørgeskemaer 
retur. Helen vil du fremlægge 
resultatet af disse? 
3C løst og fast og læringspunkter til 
næste store event, for den må vi da 
have. 
3D Alle vigtige dokumenter lægges 
i dropbox, så senere bestyrelser 

kan se vores arbejde.  
  
 

 
 
3A 
Kontaktperson til Hotellet: konkl.: Her ville det være godt med 2 
personer, som ansvarlige for kontakten. 
Aarts’erne: OK 
Bowlby: Flere har efterlyst slides, som vi på forhånd vidste ikke ville 
komme. Meget forskellige meninger om niveauet. fra: ”Ikke meget 
nyt”  til  ”fint med en historisk gennemgang og repetition”  også delte 
meninger om at koble det personlige med det faglige (dette går igen 
blandt kongresdeltagerne også) For bestyrelsen var det en stor 
oplevelse at være sammen med  Sir and mrs. Bowlby mandag aften. 
Colette O’Donavan: Super, mange gode ideer. 
Bente Weberskov: Godt, en del teori 
Aase Marie Ottesen: Godt 
Jytte Birk Sørensen: Højt tempo, mgl. pauser, især af hensyn til 
nordmænd, svenskere, færinger. Mgl. slides. Godt med nye klip, 
medinddrog alle tidl. oplægsholdere i sit oplæg, som havde et tilpas 
fagligt niveau. 
Nordiske bestyrelser: se pkt. 5 
Master Fatman: bred enighed om at han kunne få alle på 
dansegulvet, når han, som her, kender målgruppen, han har karma. 
Drøftelse af pris, nogle savnede, der var snak mellem numrene. 
Klassens Tykke Dreng: supergode 
Rasmus Nikolajsen:  Det kunne være godt med intro til Haikodigte 
på power point. Godt med sammendrag/refleksion/pause på denne 
måde. 
Gospelkor: Dorte B. som var kontaktperson, synes der mgl. 
forventningsafstemning. Alle enige om, det er et godt kor, placeringen 
på Hotellet var ikke optimal, det var svært for alle at se koret. 
Tjek ind og registrering.. Godt med 3 til selve indtjek, godt at  udl. af 
accessories foregik et andet sted men i nærheden af indtjek. Det 
kunne være mere tydeligt, hvor indtjek fandt sted, mange gik først til 
Hotellets reception. 



Om accessories: også her ville det være fint med 2 om opgaven, 
med at bestille læse korrektur. eks. står der Nyborg Strand på 
taskerne, kunne vi have fået noget reklameværdi dækket? Us. evt. 
sponsorer. Indholdet i taskerne er rigtig godt. 
Velkomst, praktiske informationer og præsentation af 
bestyrelsen:  tydelig start, det kunne være en mulighed med 
Gospelkor til indledning. 
Afslutning og farvel: Kort, præcis afslutning, Det kunne være en ide 
med den samlede bestyrelse stående bag Rasmus. 
Hot Spots- hvordan fungerede det? Forslag: afsætte en time i 
programmet med overskriften: Netværksdannelse. Vi kunne have 
skrevet i programmet, hvordan vi havde tænkt, det skulle bruges. 
Bestyrelsen kunne være mere synlig. Eks. med ens tørklæder. 
Hjemmesiden - hvordan fungerede den? Det fulde program skulle 
have været ude senest 7 – 10 dage før Kongressen. 
Workshops generelt: læring: Tilmelding før Kongressen. 
Tydeliggøre, der er begrænsning af antal deltagere. Det er svært at 
imødekomme disse ønsker, da, Nyborg Strand ønsker det færdige 
program ¾ år før Kongressen for at kunne påtage sig at modtage 
tilmelding til workshops. Nyborg Strand sendte mail til alle deltagere 
10 dage før Kongressen om at Workshops programmerne var klar. 
Christina undersøger om det er muligt at Marte Meo Foreningen på 
en enkel måde kan modtage tilmeldinger til workshops elektronisk. Vi 
skal afklare præcist om Nyborg Strand kan tage imod tilmeldinger til 
workshops (planlægge hvilke lokaler, der skal anvendes) 
3B 
Helen fremlægger: Har fået 137 evalueringsskemaer retur. Der er 
meget stor variation i svarene, så det er svært at lave en konklusion. 
Det spænder fra ”for lavt niveau til fremragende”, + ”der mangler 
kage”. Generelt meget positiv respons.  
3.C 
Fremover: mere tydelig guidning gennem Kongressen, bla. Hvilke 
lokaler til hvad, bestyrelsen skal være mere tydelig, som nævnt eks. 
med ens tørklæder. Spørgsmålene til evalueringskemaerne skal være 
mere lukkede og konkrete. Der skal være en eller anden form for 
brød, den første eftermiddag. 
3D 
Dorte Nik inviterer os til dropbox. Vil undersøge, hvordan vi forholder 
os, når vi træder ud af bestyrelsen. 
 
 
 

 

4.  Kongres regnskabet. 

Vi har, som jeg skrev fået et 
foreløbigt regnskab fra Nyborg 
strand. De skal betale os mellem 
100.000 og 110.000 kr. vi har lagt 
ca. 180.000 kr. ud. 
Dvs. et underskud på mellem 60 og 
70.000 
Drøftelse af dette samt konklusion, 
som vi kan fremdrage på året 
generalforsamling. 
  

 
Regnskabet fremlægges i hovedtræk, godkendes. 
Dorte Nik og Dorthe H udspecificerer det nærmere til 
Generalforsamlingen. 

 
5.a. Nordisk bestyrelsesmøde. 
Drøftelse af dette.  

 
a. 
Godt med dagsorden, mødeleder og ref. 



b. Vi har fået oprettet en facebook 
side. Kommer den til at køre? For 
og imod. 
c. Skal vi samarbejde mere i de 
nordiske lande? 
  
 

b. 
Drøftes, ingen konklusion. 
 
c. 
Ja, vi skal samarbejde mere. Det skal fremover være et fast punkt på 
dagsordenen. Endnu ikke beslutning om formen, da bestyrelserne har 
organiseret sig meget forskelligt. 
Norge og Sverige har henvendt sig om input til de næste gang skal 
holde Nordisk Kongres. Kan Tina være kontaktperson?? 
 
 

6. 
6. Skal vi lave oplæg til næste 
kongres om at holde kongresserne 
oftere? 
Diskussion og beslutning. 
  
 

 
Udsættes til næste møde 

7. 
.Hvordan kommer vi ud i verden, 
eller i det mindste i DK? 
DN har meget mod på at blande 
mig i dagens børnedebatter og 
ældre ditto. Det er der nok osse 
andre der har. Hvordan får vi hul 
igennem? Helen har vist ideer? 
 

 
Udsættes til næste møde 

8. 
Kongres i Kroatien i september. 
Skal vi sende en eller to afsted, 
eller betale f.eks kongresafgiften 
for en eller to? 
(DN regner med at deltage to 
dage.)  
  
 
 

 
Det er vigtigt, Bestyrelsen er orienteret om, hvad der rører sig rundt i 
Verden om Marte Meo + vi synliggør os  internationalt, få ideer til 
fremtidige konferencer/kongresser. 
Helen og Dorte Nik tager af sted. Marte Meo foreningen betaler 
kongresafgift, Helen og Dorte betaler selv transport. Skal prøve at få 
taletid på Kongressen i Kroatien + skrive ref. til Marte Meo Nyt. 

9. 
Bladet. Næste blad bliver lavet i 
Juli. Temaet burde være 
kongressen. Er der nogle, der vil 
skrive noget fra det det har 
oplevet? 
 Tema ? derudover er der artikler til 
et skoleblad, det kan være årets 
sidste det lægger godt op til 
årsmødet 

 
Helen vil kontakte sir Richard Bowlby, for at høre om han vil skrive 
om hvilke indtryk han fik ved at være på Nordisk Kongres og i 
Danmark. Der kommer nogle Haikodigte. Tove vil spørge sine 
studerende, om de vil skrive noget om indtryk fra Kongressen. Bruge 
nogle tilbagemeldninger fra Facebook. Vi beslutter, der skal være 
farvebilleder i bladet i denne udgave.. Dorte Nik spørger Colette 
O’Donavan om hun vil skrive til bladet, ligesom Dorte Nik spørger de 
Nordiske Bestyrelser. Det sidste nummer af Marte Meo Nyt i 2012 
skal omhandle Marte Meo i forhold til skoler. .. Absolut sidste deadline 
er 1. sept. Gerne 15. august. Marita spørger i Billund om de vil skrive 
(Jytte pedersen, Tove Brandt Pedersen , evt. lærere/pædagoger. 
 

10. 
      Årsmødet? Nyborg strand er 
booket. Sissel Holten osse. Vi skal 
have workshops og 
detajlplanlægning. 
  
 

 Forslag: Om autsime, Tove spørger. 
Om demens, Dorte Nik spørger 
Christina spørger Annette Lundager 
Sanne spørger i dagplejen. 
Ved afbud mailer vi sammen om alternativer. 

11.  



 runde. den må vi tage under 
frokosten 
  
 

Det gjorde vi vist. 

12. 
 Næste møde: 
 
 

Dorte Nik og Marita undersøger muligheder i Middelfart/Fredericia.  
Mødet er den 7. sept. Kl 10.00 – 15.00 
 
Det bliver på Kronprinds Frederik , Vestre Ringvej 96, 7000 
Fredericia 
 
Punkter: pkt. 6 og 7 fra denne gang 
Gøre opmærksom på Facebook. 
Kalender med foredrag/kurser på hjemmesiden 
Link til forskellige sider. Christina vil lave et oplæg 
Holde kontakt til Ingeborg Kristensen om hendes Master afh. 
Holde kontakt med Allan Steensbak (Jytte Birk Sørensens mand) som 
også forsker i Marte Meo Metodens effekt 

13. 
Evt. 

a. 
Tina vil gerne aflønnes hver måned i stedet for som nu en gang om 
året. Godkendt 
b. 
Christina og Dorte B vil gerne holde pause med bestyrelsesarbejdet 
af personlige grunde. Synes best. arb. er spændende og vigtigt. 
Sanne har overvejelser om at stoppe af arbejdsmæssige og private 
grunde. 
c. 
Helen er blevet kontaktet af en journalist fra Berlingske Tidende og 
Marte Meo. Vil gerne have faktuelle oplysninger og evt. kontakt til en 
familie, som har haft et Marte Meo forløb. Helen kontakter journalisten 
for en aftale med journalisten, Helen og Dorte Nik. 
OG så har ref. nogle krusseduller om ref,.fra mødet i de Nordiske 
bestyrelser og at Dorte Nik er kontaktperson. Jeg kan simpelt hen 
ikke huske, hvad det betyder. Kan du, Dorte Nik eller andre?? 
 
TAK for husly og forplejning til Tove. 
 

 


