Dagsorden styregruppemøde Udviklingscenter for Demensområdet.
29.09.2017 kl. 13.00 – 15.00
UCL Campus Odense Niels Bohrs Allé 1, lokale H.118B
(ligger i den lave bygning til højre for indkørslen til campus)
Deltagere: Michael Bjørn, Dorthe Lykke Jensen, Inger Stenstrøm Rasmussen, Kitt Lysén Pedersen, Judith
Poulsen, René Lorenz, Karoline Raundahl (suppleant for Kirsten Vie Madsen), Marianne Legaard Møller,
Paul Erik Weidemann, Jerry Vinther, Elin Dalsgaard (suppleant for Claus Brandstrup) og Erik Knudsen.
Referent: Kim Koldby
Der serveres frokost ved mødet.
Dagsorden:
1. Velkomst ved Erik Knudsen
2. Udpegning af formand
3. Runde med kort præsentation hvor deltagerne også giver kort motivation for deltagelse.
4. Kort præsentation af hver deltagers indsatser på demensområdet ved styregruppemedlemmet
suppleret med top 2 over aktuelle og definerede behov, som UfD kan understøtte.
Gerne digitalt på 1 slide og send gerne slide til Kim Koldby før mødet. Max 3 min pr. deltager
5. Forretningsorden for styregruppen. Vedlagt som bilag.
Drøftelse og evt. godkendelse af forretningsorden.
6. Nedsættelse af følgegruppe: Jf. Samarbejdsaftalen etableres følgegruppe som en rådgivende
funktion i forhold til udarbejdelse af handleplan, til sparring om indsatser, initiativer og aktiviteter
samt til at følge arbejdet med handleplanen. Forslag til kommissorium vedhæftet.
Drøftelse og evt. godkendelse af kommissorium. Beslutning om hvilke parter der inviteres til
følgegruppen.
7. Politisk følgegruppe: Flere kommuner har udtrykt ønske om etablering af politisk følgegruppe for
Udviklingscentret. Denne følgegruppe kan have en understøttende funktion og sikre opbakning til
UfD’s aktiviteter.
Drøftelse samt beslutning om evt. videre proces.
8. Handleplan for aktiviteter og indsatser under Udviklingscenter for Demensområdet.
Forslag til områder for indsatser i handleplan er vedhæftet.
Indledende drøftelse af forslaget og beslutning om videre proces.
9. Etablering af møderække: Der foreslås et møde i november med fokus på beslutning af handleplan.
Herefter 3-4 årlige møder. Det er hensigtsmæssigt om disse lægges i kalendere snarest
10. Evt

