Sind Regionskreds Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag d. 29. april 2015 kl.16.00
Frederiksborgvej 2, Roskilde
Afbud fra: Kirsten Hansen, Carl Krebs, Kate Hemsø og Leni Gruntvig
Dagsorden:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Godkendelse af dagsorden
OK, med tilføjelse af fast punkt: Gensidig orientering (under pkt 10)
Godkendelse af sidste referat
Referatet er som tidligere besluttet godkendt når ingen fra bestyrelsen har indvendinger
indenfor 14 dage.
Nyt fra formanden
658 medlemmer i Regionen, 29 indmeldelser og 11 udmeldelser. Regninger skal til
sekretariatet nu, ellers bliver de først effektueret efter d. 15/5 på grund af nyt system.
Regnskab v/ Carl Krebs
Udsendt før mødet. Fremover får vi kr. 29000,- fra sekretariatet. Vi besluttede at
Regionskredsen betaler bestyrelsens befordringsudgifter.
Tlf. tilskud til formand og næstformand kr. 600,- til hver.
Km takst kr. 2,50
Referat fra HB. Er udsendt tidligere til orientering.
Referat fra HB sendt ud til bestyrelsen, dette sørger Mogens for fremover.
Dialogmøde med psykiatriudvalget/politikere fra Regionen. Birte tog nogle notater herfra.
Mogens, Per og Birte deltog. Det var et orienteringsmøde. Hele psykiatriudvalget var til stede.
Formen tages op f.eks med Bedre psykiatri og evt efterfølgende henvendelse til Kirsten
Devantier.
Referat fra DL efter HB mødet.
Der har ikke været DL møde efter HB mødet, Mogens havde ikke det sidste ref. med
Hvad gør vi med Slagelse Kommune for at få en lokalforening her?
Desværre er det ikke lykkedes Mogens at få fat i Henrik fra Korsør ift Lokalafd i Slagelse.
Opfordres til at prøve på mail.
Mogens undersøger om der er Sind medlemmer i kommunalbestyrelsen. Vi har et medlem i
Sorø, som deltog i generalforsamlingen, hende må vi huske.
Vi skal nu finde, hvem der skal være delegeret til Landsmødet. Dette vil de gerne have så hurtigt
som muligt, da de allerede nu er i gang med planlægning Landsmødet.
Vi har 8 pladser.
Selvskrevne: Mogens, Jette og Ingelise
Derudover ønsker: Per, Allan, Carl og Leni at deltage. Birte er på ferie. Pkt tages op igen på
næste møde
Evt. tilføjelse til dagsorden

Gensidig orientering:
Per:
Møde i Roskilde lokalafdeling med Karin Garde og retpsykiater Susanne på Skt. Hans museet i
samarbejde med Psyk info. Godt møde med ca 50 deltagere.
Starter sejlads med pt med Vikingeskibene og Skt. Hans. Pengene er kommet ind ved salg af
fugleskræmslet. Guide med fra Vikingeskibene, præsterne er med.
Lokalafdelingen er svag kørende.
21/5 TSP møde fra 9-13, Per og Mogens deltager.
Pier to pier: Pilotprojektet i efteråret. Orientere her i Regionskredsen, evt sammen med andre
patientforeninger.
Tages op på næste møde.
Allan:
Tog ikke til mødet vedr. sundhedsmessen i Slagelse. Lover at sende referatet. (det er ikke
kommet) Vi er tilmeldt. Messen er d. 8/5 vi mangler en der kan deltage sammen med Allan, så
ring til ham.
Bisidder, det præciseres at bisiddere skal være godkendt og gå igennem Landsforeningen.
Invitation til Recovery og kursus for nye i bestyrelserne er sendt ud til alle.
Birte:
KSP møderne. Psykiatriforeningerne er ikke inviteret til mødet hvor kommunerne deltager. De
sidste 2 gange har vi den ene gang delvis været med, og den anden gang helt. Vi har besluttet
at vi fremadrettet vil møde op til mødet start.
Anbragt i historien: Rapporten er færdig kan læses på hjemmesiden. Der er ved at blive
udarbejdet UV materiale til 4-5 klasse, 8-9 klasse og proffesionsskolerne, der er lige givet
tilbagemelding på materialet som ikke var helt i overensstemmelse med Socialstyrelsens
oplæg.
CSU i Holbæk skal have ny forstander. Torben Gybel har været forstander i 18 år og går på
pension.
Der er sundhedsdag i Holbæk i juni. I Odsherred formodentlig til efteråret, Birte er med i
planlægning.
Psykiatrisk museum: Fremtiden er pt uvis, Regionen ejer bygningen hvor museet har til huse.
Regionen flytter de sidste psykiatriske pt. midt i september, hvis ikke der er en anden løsning
overgår bygningerne til statens ejendomselskab Freja. Derfor er museet opsagt.
11.
12.

Evt.

Lidt løs snak, ikke ref.
Næste møde
Birte tilbød rundvisning på SNS og besøg i museet. Mødet holdes i museet Annebergparken
36, Nykøbing S. kl. 16.
Birte sørger for kaffe og fortæring. Per medbringer drikkelse.
Husk at melde afbud i god tid af hensyn til traktementet.

Ref Birte

