
 

         
      Helsepædagogisk Sammenslutning Sekretær Jakob Bønløkke | E-mail:Jakob@tornsbjerggaard.dk          
 

Referat af møde i Helsepædagogisk Sammenslutnings Bestyrelse 

Onsdag 30.01.2019 10.00-15.00 Midgaard 

Tilstede: Anne Grethe, Lind, Anne-Lene, Michael og Jakob (ref.)  

Elke syg. Malin desværre væk i længere sygdomsforløb + efterfølgende barsel. 

 

1. Gennemgå referatet fra sidst. Der var ingen kommentarer. 

 

2. Beretninger: Vi fortalte en del hver især. Moralen er at vi skal holde møder 

lidt hyppigere, ellers mister vi fornemmelsen for hvad der foregår og hvor vi 

er i forhold til div. opgaver. 

 

3. Tilbudsportalens beskrivelse af Steiner pædagogik – Gruppe på 

Marjatta arbejder på ny formulering. Vi får den endelige ordlyd sendt rundt, 

så vi kan nå at godkende den inden den sendes rundt (01.03.) som bilag til 

GF d. 11.03. 

 

4. Oversættelser: Er der et behov for at vi får ny/god/aktuel litteratur 

oversat til inspiration på uddannelserne, ude på de enkelte bo- 

arbejdssteder?  

Vi enedes om at det var en god idet at komme i gang med. Jakob har aktuel 

tekst, som han får oversat. Hvis det giver mening at gå videre med i 

uddannelsessammenhæng, skal div. ophavsrettigheder undersøges og 

teksten trykkes ordenligt. 

  

5. Økonomi – regnskab for 2018 gennemgået af Michael. Meget let 

gennemskueligt. Vi godkendte og underskrev årsregnskabet.  

Dette sendes ud på forhånd inden GF så alle har mulighed for at forberede 

sig. 

Budget for 2019 kommer snarest… 

  

6. Stævner, temadage, kurser.  

 Stævne på Fyn 2020. Hvor er vi i processen? 

  Dorte fremlage gruppens hidtidige arbejde:  
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o Stævnets titel: ”Det vitale Menneske”. Jordbrug, Ernæring, 

Sundhed, Pædagogik indgår i temaet.  

o Der er forespørgsler til relevante og spændende foredragsholdere, 

workshopledere mv.   

o Aftale med Lindvedskolen er på plads 

o Michael er behjælpelig med at holde styr på økonomi/budget + 

deltage i relevante møder når det nærmer sig. 

 KIK-festival – Allkunst opdatering  

o Planlægning i fuld gang 

o Fuglsøcenteret er reserveret 

o A-L sender Flyers ud. 

o Der kommer snart et rigtigt program ud. 

o Husk at meddele at tilmeldingsfrist er 01.03.!! 

 

 

7. Forberedelse af repræsentantskabsmøde + Generalforsamling 

11.03. 2019 på Vidarslund (Marjatta) 

 

Inspirationsoplæg: Vi foreslår i første omgang Charlotte og Göran Krantz: 

inspiration med både bevægelse og forståelse af bevægelsens betydning i det 

pædagogske – Lind spørger og melder tilbage.  

Plan B – måske Morten Klinkvort. 

 

 Dagsorden GF:  

o Udsendes rettidigt inden GF (Jakob) ifølge vedtægterne 

o Jakob + Elke på valg. Jakob modtager genvalg. Jakob spørger Elke 

om hun også er interesseret i det. 

o Er der nogle nye forslag vi skal have besluttet? – husk evt. indkomne 

forslag 14. dg. før. 

 Fra uddannelsen – Lind og Terje orienterer - kort 

 Dagsorden Repræsentantskabet: 

 Nyt fra værtsstedet - + et eksempel på pædagogisk arbejde som de er i 

gang med (inspiration til alle). Dette skal meddeles Vidarslund – Anne 

Grethe  
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 Vedtagelse: Formulering til Tilbudsportalens beskrivelse af Steiner 

pædagogik (rundsendes inden). 

 Temadage/Kurser – Landsstævne 2020 i Ølsted (Elke).  

KIK/Allkunst (Anne-Lene) 

 PR. punkt – hjemmesiden mv. Lind 

 Orientering om udviklngspuljen 

 

Tidsplan: 

9.30 – 10.00 Ankomst og kaffe 

10.00-10.30 – velkomst v. Vidarslund 

10.30 – 11.30 – Inspirations indlæg 

11.30 – 12.00 – Uddannelsen fortæller 

12.00-13.00 – Middag/Pause 

13.00 – 15.30 GF og Repræsentantskabsmøde – inkl. pause. 

 

******* 

 

8. PR og kommunikation – den nye hjemmeside. Flot arbejde!! Den er ikke 

blevet brugt så meget endnu (fornemmelse…?) Ønske om at man kan se 

antal besøgende – er det muligt?  

Artikler lagt ind. I starten godt hvis vi får besked om det, så vi venner os 

til at bruge den! 

Tilmelding til Allkunst – sker via siden (så lærer mange at bruge den… :) 

 

9. Evt.  

Evaluering af Udviklingspuljen: 

Ansøgere har fået beløb de søgte til. Flere bl.a. til kørsel mv. Dette var ikke 

vores intention. 

Nye retningslinjer: 

 Man kan KUN søge gennem hjemmesiden (færdig formular) 

 Løbende ansøgningsfrist 

 Bestyrelsen tager i fællesskab stilling til den enkelte ansøger 

 Vi giver hovedsageligt til: 

o Dækning af uddannelsesafgift 

o Kompetenceudvikling (kurser) 
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o Udgivelser 

o Oversættelser 

 Ansøgere skal indsende dokumentation for udgifter/faktura 

 

Der er pt. sat 20.000 kr. af hvert år. Hvis alle penge ikke bruges, overføres de 

til næste år. 

Lind lægger disse nye retningslinjer på hjemmesiden. 

 

 


