Bestyrelsesmøde SIND - Region Syddanmark, tir. 25.10.2016 kl. 15.30, på KUC Ågade 27, Kolding

Orientering fra medlemmer:
Dorthea W fortæller Esbjerg har været glad for arr. Psykiatrikonference, d. 01.10. og Sindets Dag d. 06.10.
Hun blev ringet op af kommunen som fortalte (mellem linjerne) at de nok ikke behøvede at søge om midler
til planlagte arr., da personen kunne se, de havde midler nok i lokalafd. Der er aktivitet og gang i den, men
stadig folk som faktisk ikke vil komme ned i foreningslokalerne til en kop kaffe - altså, ikke vil støtte SIND
åbent, men dog stadig støtte som medlemmer.
Preben A.: På Fyn er der planer om at tage ud i kommunerne på opsøgende turne.

Carl Erik B.: Aabenraa har planer om at etablere et samarbejde med Socialpsykiatrien omkring Mindfulness.
Der er i forvejen en gruppe om Stemmehøring.

Anita F.: Der forsøges samarbejde med andre psyk.grupper på Fyn.

Kirsten Sønderborg: De har haft 15.000 kr. i overskud fra arrangementer sammen med Psykinfo. De
forsøger nu at bruge pengene på andre gode formål, bl.a. en tur til Langesø på Sindets Dag og været med til
at starte en café op i Nordborg. Desuden har de fået gratis adgang til et nyt Frivillighus i byen.

Bjørn M. Fredericia.: Trekantomr. er udfordret af, at Vejle som regel har store arrangementer på Sindets
Dag. Derfor har han talt lidt med lokal.fmd.Flemming Leer fra Vejle ang. hvordan de kan få det til at fungere.
Det er efter Bjørns opfattelse en god ide at invitere politikere til møde før man søger penge. Fredericia
afholder et bisidder-arr. hvor Malene Nordenbæk kommer og fortæller. Trivselspiloterne stopper som
projekt ved udg.af året. Der er mange gode kræfter, som de håber på at kunne få gavn af i lokalafd.

OBS!! - GENERALFORSAMLINGER skal meldes ind INDEN 02.11.16, så det kommer med i Sind Bladet og
derved spare tid og kræfter.

Thorbjørn Kolding:

Anne H Tønder: De er blevet 110 medl. efter Sindets Dag og Indformationsvognen. Sammen med
Diabetesforeningen er de gået i gang med stolegymnastik. De har søgt og modtaget pænt med midler fra
fonde. Paragraf 18 midlerne er til gengæld beskåret i år. Det går godt i Tønder. De sidder med lokaler i
Medborgerhuset og har ingen huslejeudgifter. En del arrangementer er i samarbejde med andre foreninger
og derfor billigt.

PUNKT 5: B.M. kender en person, Ole Vestergaard, med eget regnskabsfirma. Han opkræver f.eks. ikke på
timebasis men pr. kvarter. Hvis han skal tiltræde som ekstern kasserer er der nogle grund-forudsætninger,
der skal opfyldes. Bl.a. at bilagene skal eksistere elektronisk, han skal bruge et bestemt regnskabsprogram,
der er forbundet med driftsudgifter, der skal være et bankkort etc.etc. Men disse er helt almindelige
udgifter og helt forventeligt, når man vælger en kasserer på disse vilkår. Thorbjørn overtager
kassererhvervet mens Dorthea Wehner fremadrettet overtager sekretæropgaverne i regionskredsen efter
Thorbjørn. Dermed godkendes den eksterne løsning med Ole Vestergaard som ny ekstern kasserer, der
efter modtagelse af bilag fra Thorbjørn udbetaler beløbene, der indkommer.

PUNKT 6: Evaluering på Topmøde og Sindets Dag
Dorthea W.: Kun lovord fra Esbjerg. Desværre var de ikke mange fra Esbjerg til Sindets dag.
Preben A.: Det var en god oplevelse med Sindets Dag.
Carl E.: Især foredraget med Caroline Livingstone var en stor oplevelse på Sindets Dag.
Anita F.: En fin oplevelse med Sindets Dag i Kolding. Hun havde ledsagelse af en psyk.sårbar.
Kirsten : Topmødet var rigtig godt. Dog var der problemer med tilgængeligheden for f.eks.
kørestolsbrugerne. Sindets Dag var en god oplevelse med masser af hygge og god underholdning. Hun
forstår ikke, hvorfor der ikke var flere af lokalmedlemmerne fra Sønderborg, der deltog i nogen af arr.
Bjørn M.: Sindets Dag var fantastisk god og især Helge Engelbrecht og al hyggen omkring var fint og med til
et fantastisk helhedsindtryk. Topmødet var lidt vanskelig at finde ud af, omkring workshops og andre
programpunkter. Han har svaret på det elektroniske evalueringsskema. Bl.a. misforståelsen om det lokale
folketingsmedlem fra Fredericia var udeblevet trods gyldigt afbud. Maden var i øvrigt også rigtig fin.
Topmødet havde ikke en SIND workshop - hvorfor? Det er et must når der er så mange
interesseorganisationer.
Anne H.: Topmødet var godt arrangeret. Dog blev turen dertil noget forsinket, på grund af en ødelagt bus,
der brækkede ned i Middelfart. Sindets Dag i Kolding forløb også over forventning.
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PUNKT 7: Bestyrelsens tur rundt i lokalafdelingerne er endnu ikke gennemført. Tirsdag, d. 24.01. 2017 kl.
15.00. vil vi gerne besøge Aabenraa lokalafd. Carl E. sender adresse for mødeafholdelse til Anne Hvidberg.
Ang. mødet med Fyn-afdelingen i april 2017 vender Anita tilbage med nøjagtig dato på et senere tidspunkt.

Således opfattet
Thorbjørn, referent

Da Thorbjørn var forsinket, blev referat taget af Bjørn, omfattende de tre første punkter på dagsordenen.
Ad.1 dagsorden godkendt
Ad.2 referat godkendt fra møderne 23.08.16
Ad.3 afholdelse af Mini-Topmøde i Vejle den 24 nov. Kl. 14.30-17.00
International konf. I København 20-22 september i København. Nærmere oplysninger og pris
Kan ses på nettet ” EN AF OS ”
Udgifter til Sindets dag i regionen ca. 23.000kr
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Topmødet ca. 12.000kr

