
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Bostøtte og botilbud for voksne  
Afholdt den 11. februar 2020 
 
 
Tilstede: Lise Lund Christensen, Kristina Mebus, Rikke Pedersen, Tanja Sandorff 
Petersen, Helene Dregaard Uggerhøj, Mette Thomsen og Rikke Krogh Jensen. 
 
Afbud: Ingen  
 
Valg af referent og ordstyrer: 
Ordstyrer: Rikke KJ 
Referent: Helene  
 
Godkendelse af referat  
Referat fra mødet d. 03.12.19 er godkendt.  
Ingen bemærkninger. 
 
Nyt fra kasseren  
Der er kr. 27.775,00 i grundbevillingen for år 2020 på baggrund af 37 medlemmer. 
Der er modtaget besked fra DS om, at der er mulighed for at søge om aktivitetspuljen igen – 
der er enighed om, at der ikke ansøges på ny om aktivitetspuljen for år 2020. 
 
Det er kommet forslag om, at der ved næste bestyrelsesmøde lavet et årshjul, således der kan 
søges midler fra aktivitetspuljen de næste år. 
 
Mette fortsætter som kasser under barsel. 
 
”Forårsfornemmelser” – endelig planlægning af arrangementet. Hvordan gør vi og 
hvem gør hvad. Hvor mange tilmeldinger har vi? 
Der er tilmeldingsfrist d. 18.02.20. Kristina kontakter Søs Ammentorp d. 19.02.20 for at høre, 
hvor mange der er tilmeldt. 
Tanja køber snacks og bobler til arrangementet. 
 
Arrangementet er fra kl. 16.00 til 18.00. 
 
Helene deler invitationen på Facebook gruppe på ny. 
Hvert bestyrelsesmedlem sørger for at formidle budskabet i egne afdelinger på ny. 
 
Der laves en station under arrangementet, hvor folk kan tilmelde sig e-netværket for 
faggruppen. 
 
Der vil blive lavet en flip-over under arrangementet, således der kan komme forslag til 
fremtidige arrangementer. 
 
Rikke KJ står for en velkomsttale 
 
Der sættes en minimumsgrænse for arrangementet. Hvis der er færre end 20 tilmeldte (7 
bestyrelsesmedlemmer samt 13 medlemmer) gennemføres arrangementet ikke. 



 
Kreative ideer – Lise har foreslået postkort som vi kan give til folk. Vi drøfter de 
kreative ideer igennem.  
Der er enighed i bestyrelsen om, at det vil være en god idé at lave postkort som reklame for 
faggruppen. 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som står for at lave et udkast til et postkort, som 
efterfølgende sendes i høring blandt bestyrelsens resterende medlemmer. 
 
Postkortene skal laves efter arrangementet ”Forårsfornemmelser”, hvor der forhåbentlig 
kommer gode idéer til faggruppens arbejde. 
 
Arbejdsgruppe: Lise, Rikke P., Mette og Kristina. 
 
Facebook gruppe – skal der være en strategi i forhold til opslag? 
Bestyrelsen er ikke forpligtet til at lave løbende opslag på Facebook gruppen. 
 
Der laves et opslag på Facebook gruppen efter arrangementet ”Forårsfornemmelser” med 
orientering om, hvad der er blevet lavet i løbet af dagen. 
 
Der kan evt. sendes forespørgsler om, hvad folk i gruppen kan have et ønske om, at der 
drøftes i Faggruppen mv. 
Og så skal der laves et oprids om, hvad det er folk kan bruge gruppen til. 
 
EVT.  
 
Dato for næste møde 
Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 17.03.20 i Tinghusgade 5, 9400 Nørresundby. 
Helene sender indkaldelse via Outlook. 
 
Datoen for generalforsamling er d. 13.05.20. 
Tid og sted aftales ved næste bestyrelsesmøde. 
 
Fagligt udsyn 13. marts i region Nord – skal vi gøre noget ved det? 
Fremadrettet giver det mening, at bestyrelsen fra faggruppen for bostøtte og botilbud for 
voksne deltager i Fagligt udsyn, men i år deltager vi ikke. 
 
Det skal undersøges, om bestyrelsesmedlemmernes deltagelse ved Fagligt udsyn vil blive 
refunderet i forhold løn/fridag, rejseomkostninger mv. 
Mette undersøger dette. 
 
Fælles faggruppemøde 18.05.20 
Mette vil gerne deltage. 
Punktet drøftes igen på næste møde. 
Rikke KJ undersøger refundering af løn. 


