
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen revalidering 
tirsdag den 21. december 2015 kl. 9.00 – 11.00 
Sted: Cafeladen, 7500 Holstebro 
Deltagere: Åse Pedersen og Hanne Poulsen 
 
 

1. Dagsorden godkendt 

2. Referat fra mødet den 29. september 2015, godkendt 

3. Spørgeskema fra DS er udfyldt af bestyrelsen og videresendt  

4. Økonomi 2015 og 2016. Her er der sket det, at vi har fået dobbelt meldinger på vores 

ansøgning om ekstra midler til temadag i maj. Vi fik mail fra DS den 18. december om 

at vi var blevet bevilget formanden takkede for det. Efterfølgende blev der sendt en 

mail om at det desværre var en fejl. Bestyrelsen er meget forundret, og skriver derfor 

brev til DS omkring vores undringer i forhold til os som faggruppe. Samtidig henleder vi 

opmærksomheden på at DS må overtage såvel det økonomiske og det praktiske i 

aflysning af temadag i maj 2016. 

5. Dejligt at vi har så mange tilmeldinger i dag til temadagen den 28. januar 2016 i alt 41 

Vedr. etablering af fagdage ønsker vi heller ikke at udøve konkurrenceforvridende 

virksomhed. Vi ønsker at formidle større rummelighed i brugen af revalidering og 

dermed et øge og bedre brug af revalidering til glæde for såvel borgere som 

sagsbehandlerne, hvilket vi bl.a. har forsøgt at imødekomme via temadagen ”kan vi 

forebygge stress i hverdagen -  opnå sunde og bæredygtige resultater”. Bestyrelsen er 

enige om, at vi ikke er sat på jorden for at etablere fagdage som reelt hører under 

arbejdsgiverne.   

6. Vi gør opmærksom på i vores brev til DS, at vi ikke var tilfreds med vores placering til 

faggruppereceptionerne. 

7. Der var ikke andet til evt. end at vi må lufte vores frustrationer over for DS nu. 

 
 
Referent 
 
Hanne Poulsen, formand for faggruppen Revalidering 
 
 
 
Kommende Temadage Indhold Status 
28. januar 2016 Har refusion 

reformen indflydelse 
på Revalidering? 
 

Susanne 
Wiederquist 
 
(er bestilt) 

Er bestilt 

Her mangler 
 

Planlægningen dvs. indbydelser 
m.m. 

Lokaler er ikke 
bestilt 

7. april 2016 Temadag med Janni 
Dyring 

 Åse taler med 
Janni Dyring om 



 pris m.m. 
Her mangler at blive 
bestilt lokaler 

Planlægningen dvs. indbydelser 
m.m. 

Lokaler er ikke 
bestilt 

19. maj 2016 Generalforsamling + 
Temadag med Ove 
Kaj  

Fik Ove Kaj ret, 
har vi nu 
konkurrence stat? 

Er bestilt – 
honorar er som 
vanlig 25.000 + 
kørsel m.m. 

Her mangler 
 

Planlægningen dvs. indbydelser 
m.m. 

Lokaler er ikke 
bestilt 

15. September2016 Fokus på Autotekster 
og brugen af disse, 
”klippe klistre” 
fordele og ulemper 
ved anvendelsen af 
dette 

Lise Norup Lokaler er ikke 
bestilt 

Oktober 2016 ? Foreslår datoen  
 

Carsten Kock ? Kontakter ham 
snarest 

Her mangler 
 

Planlægningen dvs. indbydelser 
m.m. 

Lokaler er ikke 
bestilt 

November 2016  Emilie Van Hauen 
eller? 

 

Her mangler 
 

Planlægningen dvs. indbydelser 
m.m. 

Lokaler er ikke 
bestilt 

Januar 2017    
April 2017  Thomas Borup 

Og Leif 
Kongsgaard 
 

De er jo adviseret 

 

 

 

 

 


