
 

 

Referat bestyrelsesmøde i Faggruppen Bostøtte og botilbud for voksne den 
29. juni 2020 

Stede: Bisgaardsvej 12 kl. 15.30 

 

Tilsted: Lise, Mette, Tanja, Kristina, Helene og Rikke K.  

Afbud: Rikke P.  

 

1. Valg af referent og ordstyrer;  
Tanja er ordstyrer og Rikke K. er referent  
 

2. Godkendelse af referat;  
Godkendt  
 

3. Nyt fra kasseren;  
 
Ansøgningsskema til Faggruppe-aktivitetspuljen 
Vi kan søge fra aktivitetspuljen – ansøgningsfristen er 5. august. Vi laver være med at 
søge, da vi endnu ikke har brugt af eget budget.  
Vi skal huske at udfylde skema om refusion af udlæg, sende det til DS.  
 

4. Online arrangement – mail fra DS 
Grundet andre opgaver kan DS ikke hjælpe med at sætte et arrangement op online, på 
denne side af sommerferien.  
 
Vi arbejder videre med et webinar; Rikke Krogh undersøger hvad det vil koste og hvad 
det kunne indeholde i forhold til emnet, samt evt. dato:  
- Målgruppevurdering i forhold til § 85 – etik og hvordan man møder borgeren, 

samtaler med borgeren mv. To af os er på en uddannelse ved Macmannberg og 
bliver undervist af Thomas C. M. Specht tcs@macmannberg.dk som kunne være 
relevant.  

 
 

5. planlægning af mødedatoer for efteråret.  
Mandag d. 7 september kl. 15:30 på Bryggen 31, 9400 Nørresundby 
Mandag d. 26. oktober kl. 15:30 (hvor finder vi ud af) 
Mandag d. 14. december kl. 15:30 (hvor finder vi ud af) 
 
Helene indkalder i Outlook.  

 

6. EVT.  
Faggruppeuddannelse fra DS, mandag d. 19. oktober på Hornstrupcentret i Vejle fra kl. 
9.30 til kl. 17. Vi må sende op til 3 afsted. Det er for egen regning – man skal afholde 
ferie. Vi regner med der kommer noget fra DS, om vi i faggruppen skal afholde kørsel 
godtgørelse, eller om det er DS der betaler den.  
Der er ingen tidsfrist.  

mailto:tcs@macmannberg.dk


Helene, Lise og Kristina overvejer det, vi følger op på det når der kommer mere 
information fra DS.  
 
Ref/Rikke K 


