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Referat fra bestyrelsesmøde 5. sep. 2022 

Tilstede: Anders Folmer Buhelt, Per Fruerled, Jonatan Fruensgaard, Stella Dyrberg, Maria 

Røgeskov, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, André Kobberholm, Bjarne Hvidsten, 

Hanne Olsen, Niels O. Andersen, Kurt Faber-Carlsen. Anne Vikkelsø deltog i punkt 4 

Dorthe Nymann, Anette Rud Jørgensen, Anne-Dorte Krogh og Ole Wøssner deltog i punkt 6. 
 
Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard 

 

Tolke: Lotte Lind Rønnow, Dorte Marie Larsen, Jane Ipsen 

Rachel Odgaard Jochumsen, Mette Trelborg 

 

Referent: Kirsten van der Poel 

 

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Referat af bestyrelsesmøde 23. juni 2022 

4. Ændring af vedtægter for Fonden CFD 

5. Økonomi 

6. Oplæg fra Rådgivning, Viden og Udvikling 

7. Meddelelser 

8. Diverse referater 

9. Evt. og næste møde 

 

Ad 1 Velkommen 
Anders bød velkommen med ”Hvem er tilstede-runde”. 
 
Det blev konkluderet, at mere end 2/3 af de stemmeberettigede var tilstede, og at 
bestyrelsen dermed jf. gældende vedtægter var beslutningsdygtige. 
 
Ad 2 Godkendelse af dagsorden (orientering, beslutning) 
Intet til dette punkt. 
 
Ad 3 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2022 (orientering) 
Elektronisk godkendt referatet, bilag 3. Godkendt uden yderligere kommentarer 
 
Ad 4 Ændring af vedtægter for Fonden CFD (orientering, drøftelse og beslutning til 
videre foranstaltning). V/. Anders Folmer Buhelt og Anne Vikkelsø 
Anne Vikkelsø, CFD’s chefjurist, præsenterede en opdateret version af forslag til Fonden 
CFD’s Vedtægter, jf. bilag 4a, 2. udkast samt bilag 4b, forklarende følgenotat. 
 
Anne Vikkelsø har under udarbejdelsen løbende været i kontakt med Socialstyrelsen. 
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Jf. § 5 ”Bestyrelsen” er bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode fire år, løbende fra 1. 
januar 2022. Anne gjorde opmærksom på, at de tidligere forskudte funktionsperioder ikke 
videreføres. 
 
Startdato for de enkelte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode sker med 
tilbagevirkende kraft og skal præciseres.  
 
Den videre proces 
Anne sender en motiveret ansøgning om ændring af vedtægterne, jf. bilag 4a, til 
Socialtilsynet. Som led i deres sagsbehandling sender de ansøgningen til behandling hos 
Civilstyrelsen. Dette sker grundet de foreliggende ændringer omkring Fondens formål. 
Forventet behandlingstid 6-8 måneder. 
 
Udkast til forretningsorden fremlægges på bestyrelsesmødet i december 2022. 
 
Konklusion 
Bestyrelsen godkendte de nye vedtægter, i det alle tilstedeværende stemmeberettigede 
bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig. 
 
Ad 5 Økonomi, v/. Niels O. Andersen 
Budgetkontrol pr. 31. jul. 2022, bilag 5a, (orientering, drøftelse) 
 

Fokusområder: 

• Egebækhus 

• Rådgivning, Viden og Udvikling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer budgetkontrollen og tager den til efterretning. 
 
CFD samlet 
Der forventes et nulresultat. 
 
Sociale Tilbud 
Der forventes et mindre overskud på Sociale Tilbud. 
 
Rådgivning, Viden og Udvikling 
Vi ser nu en større aktivitet og dermed også på indtægtssiden sammenlignet med tidligere 
i år, hvor nedlukningen af samfundet grundet corona begrænsede antallet af 
borgerhenvendelser. 
 
Tolkebooking 
Forventet resultat for 2022 er 3,5 mio. kr. i underskud. 
 
El og energi 
Budgettet på dette område er grundet de stigende priser pt. opbrugt. Der forventes samlet 
for CFD i 2022 et overforbrug på 1-1,5 mio. kr. Tiltag med henblik på besparelser blev 
taget i foråret. Derudover planlægger vi yderligere besparelser og opmærksomhed på god 
energiadfærd for efterår og vinter. CFD følger myndighedernes anbefalinger for offentlige 
arbejdspladser. 
 
Vi arbejder til stadighed med energibesparelser og energioptimering af eksisterende 
bygninger, optimering af lys- og varmekilder samt energioptimering af alle nye byggerier, 
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herunder installering af solceller. Desuden har CFD Nyborg jordvarme, ligesom det 
kommende nye Døvblindehus får installeret varmepumpe. 
 
De øgede udgifter til el og varme er for så vidt muligt lagt ind i budget 2023. Taksterne er 
forhøjet i henhold til KL’s pris- og lønfremskrivning. 
 
Opsamling på budgetkontrollen 
Bestyrelsen har taget budgetkontrollen til efterretning.  
 
Investeringsplan og budget 2023, bilag 5b (orientering, drøftelse, evt. beslutning), 
v/. Niels O. Andersen og Kurt Faber-Carlsen 
Bilag 5b, Budget 2023 indeholdende investeringsplan og økonomi vedr. ombygning af 
Egebækhus, 
 
2023, CFD samlet 
Budgetteret overskud er 5,6 mio. kr. 
 
Samletsamme pladstal som i 2023. 

Såfremt corona ikke blusser alvorligt op igen, forventes aktiviteter og indtægter i 2023 at 
være på niveau som før corona, i det sociale område og i rådgivning. 
 
Budget 2023-2026, s. 3 
I forbindelse med fremskrivning af budgetter mod 2026 har der tidligere været lagt et 
indtægtsfald for Rådgivning ind grundet et forventet dyk i døvepopulationen. Dette er ikke 
gjort for i 2023, da aktivitetsniveauet bl.a. grundet ukrainske flygtninge ikke forventes at 
falde. 
 
Investeringer 2022-2026, s. 4 og 5 

• Renovering af Døvblindehuset 

• Udskiftning af maskiner på Døves Vaskeri, fra gas til eldrevne maskiner 

• Renovering af Egebækhus 

• Installering af elevator i CFD Nyborg 
 
Fremtidige nødvendige renoveringer er de forældede bygninger, hvor Døves Vaskeri 
ligger samt atriumgården i CFD Nyborg, der huser 10 boliger. 
 
Egebækhus 
Det fremtidige Egebækhus skal opretholde samlede indtægter pr. år på 25 mio. kr. For at 
kunne imødekomme dette, omfatter den foreliggende forretningsbeskrivelse en 
beskrivelse af variation af målgruppen samtidig med overvejelser om organisatorisk 
sammenlægning med Døvblindehuset. 
 
Der forventes ikke stagnerende tilgang i andre målgrupper til andre af CFD’s bo- og 
dagtilbud. Vi har kun en vigende visitation til Egebækhus med en lav belægningsgrad i 
forhold til tidligere. 
 
En bygningsmæssig fysisk sammenlægning af Egebækhus og Døvblindehuset har ikke 
været mulig og tiltænkt, da begge byggerier er planlagt som solobyggerier over flere år, 
og da begge byggerierne er planlagt som flerfasebyggerier over en årrække. Dette er 
planlagt for at minimere generne for borgerne og medarbejderne og for at nedbringe den 
økonomiske omkostning ved genhusning i byggeperioden. 
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Genhusning af beboerne på Egebækhus er ikke indeholdt i den foreliggende økonomi til 
byggeprojekt. Evt. genhusning fx i pavilloner medtages i den videre 
projekteringsplanlægning, hvor også økonomi til dette indregnes. Socialtilsynet skal 
godkende den endelige plan for renovering af Egebækhus, herunder byggefaseopdeling 
og evt. genhusning. 
 
CFD’s byggerådgivere inkl. arkitekterne er erfarne i projektering af moderne 
handicapbyggeri, herunder at have skærpet fokus på fleksibilitet blandt andet i boligerne, 
så et nyt byggeri vil kunne tilpasses fx udvikling i målgrupperne. 
Vi forventer at indlede forespørgsler om lånoptagelse i forår/sommer 2023. Ledelsen 
informerer bestyrelsen om det videre forløb med sondering af lånoptagelse og økonomi.  
 
CFD’s ledelse vil løbende informere og involvere bestyrelsen i planlægningen og 
byggeriet. 
 
Investeringsplan, herunder forretningsbeskrivelse/businesscase for ombygning af 
Egebækhus, bilag 5c. v/. Niels O. Andersen og Kurt Faber-Carlsen 
Se ovenfor. 
 
Opsamling på budget 2023 og ombygning af Egebækhus 
Bestyrelsen tog budget 2023 til efterretning. 
 
Bestyrelsen bakkede op om investeringsplanen, herunder 
forretningsbeskrivelse/businesscase for ombygning af Egebækhus. Ledelsen arbejder på 
den baggrund videre med renovering af Egebækhus jf. den fremlagte 
forretningsbeskrivelse. 
 
Ad 6 Oplæg fra Rådgivning, Viden og Udvikling (orientering, drøftelse) 
Kort rundtur på Valby kontoret, v/. områdeleder Anne-Dorte Krogh. 
 
Nedenstående er supplement til præsentationerne, der er vedlagt referatet. 
 
Døveområdet v/. områdeleder Anne-Dorte Krogh 

• Vi ser ikke en nedgang i aktiviteterne 

• Aldersfordelingen dækker over 1100 borgere, se slide 6 

• Vi arbejder aktivt på at udvikle partnerskaber 
 
Døvblindeområdet v/. områdeleder Anette Rud Jørgensen 
Vi har netop i dag fået en henvendelse fra Socialstyrelsen omkring kommunernes 
manglende visitation til os. Det handler om opsporing, et område vi hele tiden arbejder 
med, bl.a. i samarbejde med FDDB. Vi kunne fra kommunernes side ønske os en større 
faglig indsigt i den komplekse situation, som disse borgere befinder sig i. 
 
Den økonomiske baggrund er essentiel for, at vi kan fremtidssikre den nødvendige 
service til borgerne. Døvblinderådgivningen er indtægtsdækket via kommunerne og 
gennem Viso. Det betyder fx, at døvblindekonsulenterne skal journalisere i to forskellige 
systemer, og at dokumentation derfor fylder meget i vores arbejde. 
 
Under corona oplevede vi en nedgang i henvendelser pga. nedlukning. Efter corona har vi 
afholdt en række webinarer og på den baggrund har fået en række nye henvendelser. 
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Familieområdet v/. områdeleder Dorthe Nymann 
Indgangen til familierne og rådgivningen er døve/høretab. Familiesamtalernes tema kan 
handle om alt relateret til familielivet fx skilsmisse, opdragelse, Se slide 21. 
 
Vi er begyndt at arbejde med eksterne konsulenter, da én del af vores opgaver er meget  
korte i tidsforløb og bestillingerne fra kommunerne meget enkeltspecifikke. 
 
Det sidste års tid har vi arbejdet på at udvikle vores opgaver med det fokus at tilpasse og 
tage opgaver ind i forhold til efterspørgsel. 
 
Viden og Udvikling v/. Ole Wøssner 
Se slides. 
 
Ad 7 Meddelelser (skriftlig orientering), v/. Kurt Faber-Carlsen 
Skriftlig orientering, bilag 7. 

 
Ad 8 Diverse referater (orientering) 
Referat fra HU-mødet den 1. sep. 2022, eftersendes. 
 
Ad 9 Eventuelt og næste møde (orientering), v/. Anders Folmer Buhelt 
Intet til evt. 
 
Næste møde 8. dec. 2022 afholdes i CFD Søborg med efterfølgende julemiddag i Café 
Keller, ligeledes i CFD Søborg. 



DØVEKONSULENTERNE 



Døvekonsulentordningen

Landsdækkende funktion med konsulenter 
tilknyttet alle fem kontorer.

Nogle konsulenter har tilknytning til to 
kontorer og andre kun til et. 



Døvekonsulentordningen

Døvekonsulentordningen yder rådgivning 
efter lov om social service § 12 og 13

Vi er  objektivt finansieret efter BEK nr. 
219 af 10/02/2022



Døvekonsulentordningen

Der er otte konsulenter på Fyn og i Jylland. 

På Sjælland og øerne er der seks - snart syv 
konsulenter   



Døvekonsulentordningen

Der er tilknyttet administrativt personale til 
konsulentfunktionen samt en receptionist, 
så døve borgere og andre kan komme i 
kontakt med os via de digitale medier.



Døvekonsulentordningen



Døvekonsulentordningen

Vi er et helhedsorienteret tilbud.



Døvekonsulentordningen



Døvekonsulentordningen

Vi har haft 87 anonyme henvendelser 

vedrørende døve ukraniske borgere 

svarende til en arbejdsmængde på 73,8 timer 

i perioden fra 22. april til 22. august 2022. 

Vi har ca. 45 registrerede.

Denne opgave varetages kun af døve 

medarbejdere, da kommunikationen er 

vanskelig.



Døvekonsulentordningen

Det opsøgende arbejde er:
• døveforeninger 
• kontakt til kommuner
• DDL, DDU, Decibel, høreinstitutter, 

høreforeningen.
• Døveskoler og efterskoler.
• Døves kirke, Castberggård

Vi vil gerne udvikle på vores partner-
skaber.  



Ældrevejledningen

Ældrevejledning på Sjælland og øerne.

Der er to ældrevejledere ansat på kontoret 
i Valby 



Ældrevejledningen

Indtægtsdækket område efter §79A.

Forebyggende forpligtigelse som 
kommunerne har.

Vi har abonnementsaftaler med fem 
kommuner og derudover flere individuelle 
kontrakter 



Ældrevejledningen

Vi deler opgaven med DDL, som har ældre-

vejledningen på Fyn og Jylland. 

Hos os er det kommunerne, der betaler for 

ydelsen.

I Jylland/Fyn er den en del af de satspuljemidler, 

som DDL har fået.  

Vi vil gerne arbejde på at finde en fælles løsning.
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VISO

Fremtiden – Objektiv finansiering?????

23.09.2022 Indsæt sidefod i Menu>Indsæt>Sidehoved og sidefod – eller slå fra Side 15



16



Aftaler med kommunerne

• 68 kommuner har købt hele pakken

• 18 kommuner har delvis pakke

• 12 kommuner ingen aftale

Indsæt sidefod i Menu>Indsæt>Sidehoved og sidefod – eller slå fra Side 17
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Tak for jeres opmærksomhed.

23.09.2022 Indsæt sidefod i Menu>Indsæt>Sidehoved og sidefod – eller slå fra Side 19



Familieområdet

– CFD RÅDGIVNING



Opgaver i familieområdet

• Forældrevejledningen – gratis tilbud, finansieret af DK objektive 

midler

- 3 spor

1: Netværksgrupper

2: Samtaler med familier – råd og vejledning (op til 5 samtaler)

3: Oplæg til skoler, dagtilbud og andre professionelle   

• Indtægtsdækkede opgaver – bestilt fra landet kommunale 

familieafdelinger

• Psykologfunktionen (vakant) – dækker alle 3 områder i 

Rådgivning



Medarbejdere i Rådgivning - Familieområdet

Aalborg:

3 familiekonsulenter

1 administrativ medarbejder

Århus: 

Vakant psykologstilling

Fredericia

1 familiekonsulent

2 eksterne konsulenter

2 administrative 

medarbejdere

Odense

2 familiekonsulenter

2 eksterne konsulenter

Valby

3 familiekonsulenter



Indtægtsdækkede opgaver

Udsatte børn, unge og familier

Servicelovens §§ 11, 52 og 71

• Familiebehandling

• Praktisk pædagogisk støtte

• Kontaktperson til børn/unge 

• Observation og støtte –

sideløbende med § 50 

undersøgelse

• Supervision af plejefamilier

• Samvær, anbragte børn

• §11.3/11.7 Råd og vejledning -

opgaver af kortere varighed

Andre opgaver

• Pædagogisk 

tegnsprogsundervisning

• § 85

• §§ 85/98

• Mentoropgaver

Psykolog (Vakant)

• Psykologisk udredninger, 

VISO, 

forældrekompetenceundersøge

lser



Hvad er vi aktuelt optaget af i Familieområdet? 

Metoder

• ICS (tankegang og 

dokumentation)

• Susan Hart

Beskrivelser

• Beskrivelser af ydelser og 

implementering af nye 

opgavetyper og generelt løfte 

familieområdet ift. tidssvarende 

opgaveløsning og blik for 

kvaliteten i de indsatser vi 

leverer. 



VUE



Opgaver som VUE løser i dag

Faciliterer processer og projekter i 

områderne

Undersøgelser med forskningsbaseret 

tilgang, rapporter og artikler

Partnerskaber og samarbejder

Viden på CFD, CFD blogger



Opgaver som VUE løser i 

morgen??

Videnslaboratorium og forandringsagenter

Generere viden om rådgivningen og 

borgerne og skabe tilbageløb og udvikling 

af praksis

Monitorering og aktivitet på LinkedIn

Brugertilfredshedsundersøgelser og 

dokumentation af henvendelser og 

kontakter



Strategi for VUE 2023-2025??

Opsporing som 
pejlemærke for videns-
og udviklingsprojekter

Fondsmidler som 
løbende økonomisk 

bidrag til og legitimering 
af projekter – både 
forskning og praktik

Partnerskaber som 
styrkelse af faglighed 

og legitimitet

Arbejde med 
udgangspunkt i praksis 

- aktionslæring

Synlighed og 
interaktion på LinkedIn

Tættere samarbejde med 
Sociale Tilbud i CFD – fælles 

psykologfunktion og via 
TVS løser opgaver i Sociale 

Tilbud, hvor det giver 
mening.
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