
Bestyrelsesmøde hos Kronprinds Frederik , Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 

Den 7/9 2012 kl. 10.00 til 15.       

Deltagere: Dorte Nikolajsen, Sanne Callesen, Tina Green-Andersen, Tove Schack Nielsen, Helen Gregory og Marita 

Kirketofte 

Ordstyrer:  Sanne 

Referent:      Marita                                                                                                                                                             

Dagsorden Referat 
 

1. 
 Godkendelse af ref. fra sidste møde 
 
 

 
Godkendt 
 

2. 
a. Valg af ordstyrer 
b. Valg af referent 
c. Godkendelse af dagsorden  
 

a. Sanne 
b. Marita 
c. Sanne havde lavet forarbejde med at dele punkterne op i  

Orientering 
Beslutning 
Høring 

3. Medlemstal. 
Vores medlemstal er faldet markant 
med 40 til 50. 
Det kan være en konsekvens af at vi 
ikke har haft forårsarrangement. 
Hvordan får vi det op igen? 
 

 

Christina Abildgaard har fremsendt flg. forslag: Jeg tænker at årsagen til 
faldende medlemstal er mangel på 'lethed'. 
Vi skal have lavet en ordning med betalingsservice, så kontingetet 
hæves automatisk, årligt fra medlemmerne. Hvis de ønsker at melde 
sig ud, kan de gøre dette aktivt. Nu skal de aktivt tilmelde sig hvert 
år, og det tror jeg glipper for folk i en travl hverdag. 
Santidig synes jeg det er spild af porto penge, når Anette sender alle 
de breve ud. Vi må bruge mere elektronik; på hjemmesiden og via 
mails. 
Dorte Nik. har forespurgt PBS. Det er for dyrt for Marte Meo 
Foreningen at blive oprettet hos PBS + det giver komplikationer i 
forhold til regnskabet. 
Drøftelse: hvor bor medlemmerne? Er der geografiske forskelle? 
Hvordan hverve nye medlemmer? Hvordan fastholde medlemmer? 
Fællesskab.  
Dorte Nik.: det er vigtigt for medlemmer at fastholde forårets 

Temadag, med skiftende indhold. 
 
Beslutning: Folder til supervisors færdiggøres. Supervisors uddeler 
foldere til nyuddannede terapeuter Tove kontakter Borte Bendixen. 
Reklame på Google (Dorte Nik.) 
Sanne: Bladet skal omhandle et tema, der har sammenhæng med 
Årsmøde. 
Et forslag til fremtidige Årsmøder: kommunikation/kropssprog. Sanne 
spørger Søren Østergård, som efterflg. har oplyst, han ikke arbejder 
med den genre. 
Helen foreslår Eia Asen  fra London Marlborough NHS 

4. Forårets temadag skal på plads. Det lykkedes i løbet af dagen at få en aftale med Joshe Aarts! 
Dorte og Helen afsøger mulige fremtidige emner på den Internationale  



Kongres I Kroatien. 
 

 
5. Kongres regnskabet. 
Vi har, 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. 
Der er stadig ikke kommet opgørelse 
fra hotellet. Dorte Nik spørger igen. 
  

 
. 
Dorte Nik har gentagne gange været i kontakt med Nyborg Strand. Endnu 
har alle ikke betalt (3 svenskere og 1 dansker) Dorte har været i kontakt 
med svenskerne, som er fra samme arbejdsplads. Helen kontakter den 
danske deltager. 
Nyborg Strand har rykket, uden resultat. 
 
Vi må fastholde Nyborg Strand på, at regnskabet skal være afsluttet senest 
den 30.09.  (Dorte Nik) 

 
6. Nordisk bestyrelsesmøde. 
Drøftelse af dette.  
Skal vi samarbejde mere med de 
nordiske lande? 
 Kan Tina være kontaktperson?? 
 
 

 
Ideer/opfølgning på Mødet på Nordisk Kongres: 
Udveksling af blad. 
Udveksling af procedurer for uddannelse/udnævnelse af licend supervisors 
Alle de Nordiske Lande har ønske om øget kontakt 
Tina takker Nej til at være kontaktperson. Vi afventer valg/konstituering i 
nov. før der træffes beslutning. 

. 
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? 
 

 
Helen foreslår vi inviterer journalister med til Årsmødet. Det er vigtigt vi 
forstørrer det basale i Marte Meo metoden. 
Helen kontakter Berlingske Tidende; Marita Jyske Vestkysten. Dorte Nik. 
inviterer Børnerådets formand, (til den tid Lars Jensen) Christine Antorini 
(børne- og undervisningsminister), Peter Albæk (Børns Vilkår) 
Helen laver pressemeddelelse, som sendes ud 14. dage før Årsmødet. 
Sanne vil lave en omtale til ”Folkeskolen” 
Dorte Nik. laver ”set-up” til Google 

8.International kongres.  
DN har spurgt Maria Aarts om 
mulighed for at Dk laver en af de 
næste internationale kongresser. Intet 
svar. Regner med at gå til Maria i 
Kroatien. 
 

 
Dorte Nik og Helen undersøger nærmere, når de kommer til Kroatien. 
(Pris/betaling/hyppighed.) 
Drøftes på næste møde. 

9 Kongres i Kroatien i september. 
Forespørgsel fra Helen og Dorte: Vi 
har fået bevilget kongressen Kan vi 
også få (hjælp til ) transport?? 
Vi har talt om, at det under alle 
omstændigheder er en dyr omgang for 
os. 

 
Transport dækkes. Forplejning for egen regning. 
Fremover vurderer Bestyrelsen,  hvor og hvilke bestyrelsesmedlemmer der 
deltager. 



Vi glæder os!! 
 

10. Bladet.  
Dette blad med kongressen blev til 
efter en hård fødsel, det nye dyre 
program skal bruges nu. Laurits og 
Dorte har brugt unævneligt mange 
timer. 
Det næste blad er i gang.  
Jeg har tidligere fået bevilget et kursus 
i programmet men regner med at få 
en bekendt til at hjælpe og så blot 
tage transporten til Sjælland. 
 Tema: Næste blad bliver skole og 
noget af Lone Bakke. 

 
Deadlines bliver fremover: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. 
 
Dorte er fortrøstningsfuld m.h.t. at bruge programmet. 
Jytte Pedersen, Billund Kommune havde lovet at skrive en artikel til næste 
blad om ”Grundkursus i Marte Meo for lærere i Billund Kommune.” Der var 
i det senest udkomne blad et ref. fra en deltager i workshoppen på Nordisk 
Kongres.  Derfor har Jytte i samråd med Dorte Nik, vurderet at Billund 
Kommune bliver eksponeret rigeligt. Som alternativ har Jytte foreslået, at 
hun skriver en kort notits om arbejdet og der henviser til en uddybende 
artikel på Hjemmesiden. Dette forslag tager vi imod. Marita kontakter Jytte. 
Som tidl. nævnt i ref. taler vi om Temaer til bladene og har nogle ideer: 
demens/psykiatri, nicher eks. Hospice, private erhvervsliv. Dorte Nik 
spørger Ida Møller Nielsen, Tove kontakter Kirsten Borch, Helen kontakter 
Cathy Toscan. 

11. Hjemmesiden. Tina Green 
Andersen 

Tina orienterer om, at hun ikke selvstændig kan forny hjemmesiden (men 
sagtens kan opdatere den) og derfor har behov for vejledning. Det betyder, 
at større ændringer kan tage lidt tid, mens små ændringer fortsat tager kort 
tid. Opgaverne ligger stadig i Tinas Webfunktion. Tina vil gerne fortsætte 
som webmaster. Bestyrelsen godkender enstemmigt ændringen.  
Kalender for 2013 opdateres i næste uge. Datoer for Supervisortræf sættes 
på. 
Hjemmesiden skal være fast punkt på dagsordenen 

12. Økonomi. Dorthe Højer Dorthe er fraværende. Dette får os til at beslutte, at alle arbejdsopgaver 
skal videregives til andet bestyrelsesmedlem ved fravær. Desuden beslutter 
vi, at regnskabet videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer sammen med 
dagsordenen en uge før bestyrelsesmøde. Dorte Nik. kontakter kasserer 
Anette Feddersen. Dorthe Højer er stadig hovedansvarlig for aflæggelse af 
regnskabet. 

13.  Årsmødet 
a. Nyborg strand er booket. Sissel 
Holten osse.  
b. Indkaldelse til generalforsamling. 
c. Priser tilmelding det skal på 
hjemmesiden. 
d.Vi skal have workshops og detajl 
planlægning 
Hvordan går det med disse? 
Om autsime, Tove spørger. 
Om demens, Dorte Nik spørger 
Christina spørger Annette Lundager 
Sanne spørger i dagplejen. 
Ved afbud mailer vi sammen om 
alternativer. 
e.Kontakt til hotellet. 
Forslag DN: Kunne Tove og Dorte være 
sammen om den del fremover? Det er 
rart at dels om ansvaret. 
f. Diverse  (ref.s  tilføjelse) 

a. Sissel Holten kommer aftenen før Årsmødet. Spiser sammen med  
Bestyrelsen og er orienteret om, at vi holder Bestyrelsesmøde derefter. 

b. Dorte Nik sørger for at Marte Meo Nyt med indkaldelsen  til  
Generalforsamlingen udkommer senest 1. oktober. Tina laver programmet 
og sætter indkaldelsen på Hjemmesiden. 
        c.  Prisen fastsættes til 850 kr. for medlemmer og 1100 kr. for ikke 
medlemmer 
        d. Christina har skrevet at Annette Lundager ikke kan komme. 
Dorte Nik har efter mødet skrevet at, Pernille  Roug vil gerne gentage 
workshoppen fra Nordisk Kongres, hvor flere var skuffede over, de ikke 
kunne få plads til denne. (Interessante klip i Børnehøjde) 
Dorte Nik laver workshop om demens og funktionsnedsættelse 
Sundhedsplejen i Fredericia: ”Sundhedspleje med billeder” 
Sanne har hørt fra Dagplejen i Kolding, som gerne vil komme. 
Tove har kontakt med Skovhuset i Viborg, som laver en workshop om børn 
med autisme. 
Kontaktpersoner koordinerer om AV udstyr. 

e. Dorte Nik og Tove er fælles om denne opgave – også fremover. 
 
f. Tina laver ”to do liste”.  

Workshops holdere  deltager gratis i Årsmødet og får 2 flasker vin. Tove 
køber vin.  
Navneskilte: Dorte Nik undersøger og har efterflg. sendt mail om at Nyborg 



Strand kan lave dem for 10 kr/stk. Accepteret. 
Vi beder deltagere i Årsmødet om ideer til hvordan vi skaffer flere 
medlemmer + forslag til Temadage/navne/emner/nicher.  
På valg er Dorte Bendixen, som ikke genopstiller. Dorthe Højer og Sanne 
Callesen. Suppleanter (Helen Gregory og Marita Kirketofte) er på valg hvert 
år. Christina Abildgaard har tidligere meddelt, at hun træder ud af 
Bestyrelsen  i en periode 
Afrunding???  

 

14.  Runde.  
Den må vi tage under frokosten 
  
 

 
Og det gjorde vi så. 

15. Kalender med foredrag/kurser på 
hjemmesiden.  
Hvem kom med dette forslag?  
Det skal udbygges. 
 
 
 

 

Christina har fremsendt flg. forslag. Punkt 15 

Jeg havde et forslag om at have en kalender på foreningens 
hjemmeside, hvor medlemmer kan indtaste marte meo relevante 
aktiviteter, som foredrag, workshops, opstart af terapeuthold osv. 
Dette skal være gratis, eneste forbehold er at bestyrelsen kan 
vurdere at arrangementet ikke er marte meo relevant til at være i 
kalenderen. 
Har kan både medlemmer og andre som er interessede i metoden så 
se hvad der rører sig i marte meo verdenen. Dette er også en måde 
at åbne op for tilgængeligheden og udbredelsen af metoden. 
 
Jeg har set et ekempel på dette På hsp foreningens hjemmeside, der 
på forsiden har en oversigt over kommende arrangementer og et 
punkt der hedder 'kalender'. Her klikker man sig ind, kan se en 
kalender på månedsbasis samt klikke på 'tilføj arrangement'. Se eks 
her : http://www.hsp-foreningen.dk/kalender/ 
( tænker om ovennævnte er det der spørges til i punkt 16?) 
Christinas forslag godkendes. 
Tina undersøger, hvordan den nuv. kalender kan udbygges. Der er 
enighed i Bestyrelsen om, at man skal være medlem af MM 
foreningen for at få aktiviteter på hjemmesiden, Tina tjekker om 
”ansøgeren” er medlem og om emnet er relevant i Marte Meo 
sammenhæng. Koordineres med Dorte Nik.  
I forbindelse med udmeldelse slettes et evt. arrangement fra 
kalenderen. 
Denne beslutning kommer i Marte Meo nyt + under Nyheder på 
hjemmesiden (når bladet udkommer) + orientering på 
Generalforsamlingen. 

16. Links til forskellige steder.  
Christina sender et forslag rundt. 

Medlemmer opfordres til at sætte nyt på. Opfordingen kommer i Marte 
Meo Nyt + vi gentager opfordringen på Generalforsamlingen. 
Erfaringsbanken opdateres jævnligt af Tina. 

17. Facebook.  
Hvordan gør vi opmærksom på et? 
Hvem har stillet dette forslag? 
Udbygges. 

Christinas forslag: 
Jeg har forslået et opslag i bladet som reklame for vores facebook 
side. 
Forestiller mig bare en rubrik hvor der står: 
'find os på facebook, søg på 'Marte meo foreningen i Danmark'' 
 
Bliver et fast punkt i Marte Meo Nyt. 

18 Licened supervisor. Marita  
Licend Supervisors. Den "nye" som jeg 

  
Mette Filskov er på Hjemmesiden. 

http://www.hsp-foreningen.dk/kalender/


ikke kan huske, hvad hedder og som 
flere ikke er klar over er udnævnt skal 
vel på hjemmesiden?? Desuden synes, 
jeg vi skal spørge om ikke LS skal have 
deres portræt på hjemmesiden og 
hver især skrive lidt om sig selv? "Den 
nye" skal vel i det mindste 
præsenteres i Bladet? 

Anita Tusindfryd har sendt en mail med orientering om at hun stopper + at 
Mette Filskov er udnævnt. Denne mail kommer i Marte Meo Nyt. 
Licend Supervisors har som sådan ikke noget med Marte Meo Foreningen at 
gøre. Marte Meo Foreningen er en medlemsforening. 
Licend Supervisors er censorer og medlemmer på lige fod med andre 
medlemmer. 
Der kommer ikke billede på Hjemmesiden af Licend Supervisors ligesom, 
der ikke vil komme billeder af supervisors.  
Det er en service fra  Marte Meo Foreningens side, at datoerne for 
Supervisortræf lægges på Hjemmesiden. 

19 Næste møde: Det bliver på Nyborg 
strand aftenen inden årsmødet 
 

Vi mødes kl. 18.00 
Punkter til næste møde: planlægge møde med overnatning (i Ribe) hvor vi 
bl.a. taler visioner, Hjemmeside. 
Skal der være annoncer i Marte Meo Nyt? Form? Hvilke 
firmaer?Arrangementer?  
Beslutning om eet årligt møde med overnatning. 
 

20. Evt.  

 


