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Referat fra bestyrelse møde d.9/12-2022 
 
Deltagende var Birgit kasserer, Dorte bestyrelsesmedlem, Birgitte bestyrelsesmedlem og Nete formand. 
 
Dagsordenen var følgende: 

1. Planlægning af møde vedr. optagelse krav 
2. Genneralforsamling2023 
3. Bestyrelse 2023 (3 medlemmer og 2 suppleanter?) 
4. Udvalg, som gennemgår vedtægter sammen med et bestyrelsesmedlem 
5. Næste ERFA aften 
6. Info. om hjemmeside proces 
7. Bank  

 
Ad. 1. Der blev besluttet følgende: vi mødes d.5/1-2023 hvor vi starter processen om at justere og forny 
optagelseskrav til foreningen. Vi forsætter processen d. 2/2 -2023.  Bestyrelsens ønske er, at der ligger 
nogle klare og udspecificerede retningslinjer vedr. optagelse, som gør det nemt for den enkelte både at 
sende ansøgning og dokumentation. 
Dette åbner også for at foreningen ikke længere anbefaler særlige uddannelser, hvilket gør, at vi undgår 
at holde justits med de enkelte skoler  
 
Ad. 2. Generalforsamling – bestyrelsen har sat en dato i maj 2023 og håber på at medlemmerne vil 
komme med gode idéer til en oplægs holder til denne dag. 
 
Det er blevet aftalt at sende nyhedsbrev ud til medlemmerne, så vi kan nedsætte et udvalg til at 
gennemgå vedtægterne og sikre, at de er opdaterede og klar til behandling på næste generalforsamling i 
maj. 
 
Ad. 3 Bestyrelsen består af 
Forman: Nete Guldbrandsen 
Kasserer: Birgit Fredriksen (stiller ikke op til genvalg) 
Dorte Christiansen 
Katja Delfs (som stopper i bestyrelsen ved næste generalforsamling grundet flytning til udlandet 
Birgitte Weber suppleant (stiller op som kommende kasserer) 
 
Vi søger derfor at et eller to medlemmer af formeningen vil tage del i bestyrelsesarbejdet 
 
Ad. 4 Næste Erfa møde: 
Emne: Supervision -medbring en case eller anden problematik  
Afholdes hos Nete Guldbrandsen 
Ladbyvej 1 4700 Næstved 
Tlf. 21220812 
Send en mail til foreningen hvis du vil deltage via zoom, så får du et link 
 



 
Ad. 5 Banken blev gennemgået af Birgit. 
Dorte informerede om vores flotte nye hjemmeside som Marianne Florman har været og fortsat er 
ansvarlig for. Foreningen har betalt en professionel webdesigner, for i samarbejde med Marianne at 
designe det nye look. 
Tusind tak for det. 
 
 
Mange gode hilsner  
Formand Nete Guldbrandsen 
 
 
 
  


