
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Bostøtte og Botilbud til voksne 

Afholdt den 25.marts 2022 

 

Deltagere:  Lise Christensen, Anne-Marie Hansen, Mette Thomsen, Rikke Pedersen, 

Kristina Mebus 

 

1. 8.00: Ankomst og morgenmad 

2. 8.30: Evaluering af årshjul 

3. 8.45: Planlægning af generalforsamling, herunder planlægning af medlemsaktivitet 

samt booking 

4. 12.00: Frokost 

5. 12.45: Fortsat planlægning af generalforsamling, herunder planlægning af 

medlemsaktivitet samt booking 

6. 14.15: Referat for dagen, evaluering af den nye mødestruktur samt tilbagemelding til 

medlemmer 

7. 15.00: Tak for i dag 

 

2) Det er planlagt arrangement i september 2023. Derudover aftales det at hvis vi finder andre 

aktiviteter der er relevante, kan man igangsætte planlægning og gennemførsel, mere ad hoc 

og ikke nødvendigvis under et bestyrelsesmøde.  

3) Der er lavet foreløbig dagsorden og der er gjort klar til at den kan sendes ud 6 uger før 

generalforsamlingen skal afholdes. Datoen afventer i skrivende stund.   

Der er lige nu 5 medlemmer af bestyrelsen. Der er 2 pladser på valg. Den ene er 

bestyrelsesrepræsentant Lise og den anden er suppleant Anne-Marie. Der er således plads til 1 

bestyrelsesmedlem og 1 suppleant mere jf. vedtægterne.    

Der arbejdes på at DS event-app kan benyttes til valg, såfremt det bliver nødvendigt.  

Der planlægges oplæg, evt. fra Formand Mads. Der afventes tilbagemelding.  

Det forventes at oplæg vil være fra kl. 16-17 og at generalforsamlingen afvikles herefter. 

Oplægget vil forventeligt blive tilbudt til alle i DS.  

5) Pga. planlægning ifm. generalforsamling, hvor vi gerne vil tilbyde en aktivitet, er vi blevet 

klar over at det er nødvendigt at holde heldagsmøde i september måned hvert år, hvor 

generalforsamlingen skal holdes i maj året efter. Årsagen er at hvis man skal booke en 

oplægsholder eller lign., så er det for sent hvis vi først mødes i marts.  

6) Evaluering ift. heldagsmøde frem for bestyrelsesmøder hver 5 uge: Det fungerer godt ift. 

den konkrete planlægning af aktiviteter og generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet bliver mere 

struktureret og vi sikrer at opgaverne løses sammen.  

Tilbagemelding til medlemmerne: Det aftales at der laves opslag i facebookgruppen.  

 

 


