
Referat fra bestyrelsesmøde den 22.10.2018 –  

 

Uden dagsorden. 

Med – Claus, Ole, JJ, Signe, Jette, Anni. 

Fokus på at gøre det sjovt og givende at have bestyrelsen. 

 

Vi har 32 medlemmer som er RAB registrerede, og endnu flere, som er berettiget 
til registrering. Så vi er (indtil videre) home safe i forhold til Styrelsens for 
Patientsikkerhed, som nu kræver at vi skal have mindst 30 medlemmer, som kan 
registreres. Bemærk at det ikke er et spørgsmål om hvorvidt der er 30 
registrerede medlemmer, men om at der er 30 medlemmer, som lever op til 

kravene om at kunne registreres. 

Her løb vi ind i en lidt demotiverende snak om, at det er svært at aktivere 
medlemmerne, og at det måske ville ende med, at vi ikke var nok.  Heldigvis fik vi 
hurtigt vendt fokus til begejstring over den forholdsvis høje deltagerrate blandt 
vores medlemmer. Og at vi skal huske at holde motivationen i bestyrelse og 
udvalg ved at finde gode og givende vinkler.  

Derudover blev vi også enige om, at vi skal huske at sætte ting i gang, som vi selv 
er vilde med, i stedet for at forsøge at imødekomme nogle uspecifikke 
forventninger, og blive skuffet over manglende respons.  

Vi blev enige om: 

1. At lave en slags evalueringsskema, som kan anvendes ved alle 
arrangementer, og som indsamler positive tilbagemeldinger. Herefter skal 
vi huske at dele dem med alle medlemmer – også dem, der ikke var med.  
 

2. Vi skal lave en slags ”køreplan” for alle arrangementer, så vi kan lave 
nyhedsbreve og FB opslag, som gentager muligheden mindst 10 gange. På 
den måde kan vi sikre at alle bliver informeret og erindret om 
arrangementerne. Herefter træder punkt 1 i kraft.  
 

3. Vi laver LØRDAG DEN 5. JANUAR 2019 en Nytårskur, hvor vi sætter fokus 
på bestyrelsens og udvalgenes arbejde, og arbejder kreativt med at holde 
energien højt i det kommende år. For at inkludere de medlemmer, som 
har lyst til at være med, inviteres alle medlemmer. Deltagelse uden 
bespisning (dog med kaffe mv) er gratis. Vil man have mad med, er der en 
deltagerpris.  
Alle bestyrelsesmedlemmer sender 3-5 linier til Anni om, hvad der skal 
være ramme og indhold for dagen. Anni laver udkast til indbydelse. DL for 
input er fredag den 26.10.18. 
 

4. Vedr. den kommende supervisionsdag, laver Ole en kort beskrivelse af 
dagens forløb og metode. Den sendes ud til medlemmerne. Ole sender 



beskrivelsen til Anni, som sender den ud i et nyhedsbrev. Ole slår selv 
beskrivelsen op på vores Facebook side. 
 

5. På et eller andet tidspunkt vil vi gerne lave en slags ”survey” som 
undersøger vores medlemmers begrundelse for at være medlemmer af 
foreningen. Er det god supervision, fantastiske temadage, virkelige gode 
forsikringsmuligheder, registreringsret eller noget helt andet, der gør 

udslaget? Vi arbejder videre på idéen i 2019. 

 Næste bestyrelsesmøde den 22.11 kl. 17.30 på Skype.  

 

22/10/2018 - Anni 

 

 


