Referat fra bestyrelsesmødet på Tamu den 15.04. 15

Fraværende: Jim, Helle og Jørgen (- afbud)
Mødeleder: Karin
Referent: Lis i fravær af Helle
Mødet blev indledt af Lis med velkommen til vores nye suppleant Karina.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med følgende punkter til evt:
• Turliste
• Tilskud til dækning af honorar til udenlandske oplægsholdere via LVS
• Afbud til møder
2. Konstituering af bestyrelsen
• Valgt til formand - Lis
• Valgt til næstformand - Anders
• Valg til kasserer - Karin
• Valg til sekretær - Helle
3. Evaluering fra årsmøde 2015
Indlæg:
Barbara W.: Spændende og engageret. God formidling og nem at forstå. God
relation til praksis
Vi aftaler, at Anders skriver mail med tak for hendes indlæg.
Jonas:
Forfriskende og tankevækkende. Godt med en forsker in spe i relation til
formiddagens meget erfarne oplægsholder.
Lokaler og forplejning:
Fungerede fint. Godt med buffet contra tidligere i spisesalen.

GF: Hvad kan vi gøre for at engagere medlemmerne mere i GF. Karina foreslår
eks.vis cafemøde som supplement til GF. Vi forsøger at tænke kreativt
fremadrettet.
4. Endeligt regnskab for temaaftener
Det endelige regnskab afventer regningen fra Glostrup Catering.
5. Hjemmesiden og evt. opgradering se mail fra Jim
Det fremsendte materiale drøftes og der er enighed om at melde positivt tilbage
til Jim, at han skal fortsætte det igangværende arbejde.
6. Honorar i forbindelse med oplæg på seminarer
Der er enighed om, at vi gerne vil tilbyde honorar if. oplæg på vores temadage.
Vi skal have fundet en fælles takst til honorering af indlægsholdere. Karin
undersøger takster indenfor de forskellige fagområder og punktet drøftes på det
kommende skypemøde mhp endelig stillingtagen.
7. Kommende seminarer 2015 / 2016
o Seminar september 2015 med Roger Wood vedr. agiteret adfærd
Seminaret afholdes i mødecenter Odense
Der arbejdes med at finde indlægsholdere til eftermiddagen. Forskellige
emner foreslås – Jens -Erik Riis (konfabulation), Case med neuropæd.
Indsatser. Gruppen arbejder videre.
Program udkommer hurtigst muligt.
Pris: 450 kr. for medlemmer og 700 kr. for ikke medlemmer
o Nyt fra arbejdsgruppen vedr. pårørende V. Pernille og Karin
Arbejdsgruppen består nu af Pernille, karina og Lars Siert.
Temadagen planlægges til november
o Evt seminar ”Rehabilitation complexity scale” – vurderingsredskab.
Muligvis kombineret med en vinkel der handlede om
visitationsretningslinjer.
Muligvis holde det på Hammel.
Lis kan høre Niels Jørn om han vil komme med et indlæg ifht
visitationsretningslinjer.
Dette drøftes på næste bestyrelsesmøde.

8. Administrative opgaver. Er den tid og hoorering der ydes til Anja Kildebo
tilstrækkelig?
Anja yder en meget flot indsats og det besluttes at honorere dette med et
personligt honorar.
9. Ordinære medlemmer i bestyrelsen v. Karin Spangsberg
Punktet tages op og drøftes på næste bestyrelsesmøde.

10.Mulighed for samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi.
•
•

Hvilke muligheder er der
Hvad kan vi tage initiativ til

Der er enighed om at forsøge et samarbejde omkring et årligt seminar.
Lis kontakter Peter Vogele.
11. Evt.
Turliste: Mulighed for at holde et fysisk møde inden sommerferien drøftes.
Umiddelbart ikke muligt. Det foreslås at afholde et fysisk møde den 26.8.
Besluttes på næste møde.
Tilskud via LVS til udenlandske oplægsholdere: Lis kontakter LVS.
Afbud til møder: Der er fuld forståelse for akut opstået sygdom / problemer.
Ved man på forhånd det ikke er muligt at deltage bør afbud ske så hurtigt som
muligt aht evt aflysning af mødet ved for få deltagere.

