Sind Regionskreds Sjælland

Referat fra bestyrelsesmøde 9. juni dels hos Birte og dels i Nykøbing Sjællands
psykiatriske museum, samt rundvisning på hospitalsområdet.
Afbud: Mogens
Uden afbud: Kathe og Kirsten.
1) Godkendelse af dagsorden.
OK
2) Nyt fra formanden.
Vi får ikke noget at vide fra Næstved og Ringsted, da der ikke er repræsentation i
Regionskredsen derfra. Vi vil gerne opfordre til at indsætte referaterne på hjemmesiden eller
sende det til Mogens Nielsen, så vi ved hvad der sker.
3) Regnskab v/ Carl Krebs.
Sendt ud og taget til efterretning
4) Nyt fra DL
DL og HB intet nyt. Vi undrer os over der ikke er noget fra DL?

5) Slagelse Kommune. Sendt mail til Henrik Skov ang. Lokalafdeling.
Henrik skov har haft møde med politikerne. Han vil ringe til Mogens og aftale et møde. Vi
synes der skal en mere med. Derudover vil vi alle gerne bakke op om en lokalafdeling i
Slagelse, vi vil alle stille os til os til rådighed med praktisk hjælp på bestyrelsesmøder i den
første tid eller så længe der er behov for det. Der er en Birthe dernede som også gerne vil
være med i en lokalafdeling, hun er fra samme værested som Henrik.

6)Delegerede: Vi har 8 pladser og fra sidste bestyrelsesmøde havde vi følgende: Per – Allan – Carl?
– Leni ?. Vi skal derfor finde 4 endnu. Sidste tilmelding er d. 26. juni.
Delegerede: Allan, Carl, Leni og Per er klar. Derudover peger vi på Ringsted- Sorø, Køge og
Næstved. Derudover vil vi pege på Henrik Skov. Vi lader Mogens om at tale med
lokalformændene og sammen kan de afgøre hvem der skal med. Hvis en af dem ikke kan, kan
Inge Okkerholm spørges, hun er der som formand for Pårørendeudvalget men er ikke
delegeret.
7) Gensidig orientering.
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Leni har fået ny mailadr som bedes benyttet fremover: lenigrund10b@gmail.com
Per: Vi bør vide hvem der sidder i de kommunale samarbejdsfora.
Storstrøm: Har fået 20000,- fra en ukendt fond, sendt billeder og igen 20000,- + 10000,- fra
kommunen. De 10000,- bruges til en planlagt udflugt. Næstformand Jørgen tager meget hånd
om Ritas Corner og han laver udflugter på lukkedage.
Carl: Får opringninger fra en mor fra Varde med en datter med anoreksi.
Roskilde: Søger satspuljemidler til Kultur og idræt i socialpsykiatrien. Midlerne tænkes
afprøvet i idræt på bostedet Skt. Pedersstræde.
Skt. Hans løb finder sted 1. september kl. 14. Alle opfordres til at deltage gå eller løb 2, 5 eller
10 km.
Birte: KSP vest, vi har fået lov at deltage ved hele mødet de sidste par gange. Vi møder op ved
mødestart og afventer invitation til at komme indenfor!
Torben Gybel Forstander på CSU i Holbæk og Nykøbing stopper efter 18 år på posten.
KSP øst der er Sind ikke med, det skal undersøges hvorfor.
8) Pier2pier som brobygger
Det er et 3 årigt projekt som har fået knap 7 mill kr til at arbejde med ansættelse af
velungerende psykisk sårbare i Roskilde kommune og Psykiatrien i øst i samarbejde med Sind.
Medarbejderne i projektet vil vi gerne have til at komme og fortælle om projektet.
9) evt

10) Næste møde. Vi skal fastlægge datoer for møderne resten af året.
Næste møde 19/8 kan rykkes til 18 eller 20, kl. 16 i Frivilligcentret i Roskilde. Pkt til mødet:
Arrangement i vinter.
Derudover 28/10 kl. 16
Delegeretmøde forslås til mandag d. 21/9 kl. 16 i frivilligcentret. Mogens finder ud af om det
evt. kan blive før.
Referent Birte
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