REFERAT AF REGIONSKREDSBESTYRELSESMØDE, torsdag den 27.04.2017
Kl.16.00, Seniorhuset Toldbodgade 5 Odense.
Fraværende: Poul Erik Brodersen
1. Dagsorden blev godkendt
2. Referatet fra mødet den 24.01.2017 blev godkendt
3. Orientering fra formanden:

-

-

Mini- Topmøde afholdes i Vejle den 4. maj fra 14.30 – 17.30

Tema: Patient- og Pårørenderepræsentantens rolle i behandlingspsykiatrien



Uddeling af Frivillighedsprisen sker, 3. maj i tidsrummet 14- 17 på Vejle Sygehus



Landsforeningen afholder introduktionsdag den 29. april på KUC. Emnerne er bl.a.

Åben dialog, organisationens opbygning og Recovery. Der er tilmeldt 17- 18 medlemmer fra
vore lokalforeninger

4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne:
Sind Sydvest- Udfordringer med afvikling af sportsaktiviteten Volley. Der afholdes et møde med
spillerne den 17. maj.
Mange aktiviteter planlagt - disse annonceres i Sind bladet, aktivitetskalenderen og på
hjemmesiden.
Hen over sommeren vil vi bruge/ benytte os af de gratis aktiviteter, som Esbjerg byder på.

Fredericia- Fredericia Sygehus skal omdannes til et Sundhedshus, hvor også tilbud indenfor
psykiatrien får til huse.
Lokalforeningen havde derfor forventet, at en flytning fra de eksisterende lokaler var blevet
aktuelt. Det blev det heldigvis ikke. Foreningen er meget tilfreds med de nuværende lokaler, som er
meget velegnede til de aktiviteter der udbydes.
Lokalforeningen har samarbejdsaftaler med Utopia og Gnisten.
Kolding- Lokalforeningen i Kolding har ingen faste lokaler, men kan booke kommunale lokaler
vedlagsfrit.
I byens Sundhedshus vil Sind én gang om måneden stå til rådighed med rådgivning. Tilbuddet
annonceres i dagspressen sammen med Husets øvrige aktiviteter.

Ungeprojektet er stadig i støbeskeen, og det tildelte beløb til projektet skal snart anvendes.
Psykiatrien er lukket i Kolding og Thorbjørn har via sin plads i Handicaprådet luftet behovet for
akutpladser i Kolding. To steder med døgnbemanding er i spil.
Omdeling af Sind- foldere i Gågaden i løbet af forsommeren.
Åbenrå/ SønderborgBestyrelsen I Sønderborg Lokalforening drøfter valg af lokalefaciliteter til afholdelse af møder mm.
Kirsten Madsen er på seneste generalforsamling valgt til næstformand. Hun beholder sin plads i
regionskredsbestyrelsen.
Handicaprådet i Sønderborg har indkaldt til en temadag den 15. maj, hvor emnet er- Styrkelse af
psykiatrien.
Fyn- Der afholdes et weekend seminar for bestyrelsen den 27.- 28. august emnet de 11
medlemmer – opgavefordeling – rammer og indsatser i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøfter løbende udskrivningsproblematikker. Preben Apager planlægger, som medlem
af handicaprådets kontaktudvalg, at tage kontakt til personer, der bliver udskrevet til egen bolig.

Preben Apager har været i Middelfart for at aflevere en gave til den nyåbnede klub for psykisk
sårbare unge i alderen 16- 35 år.
Det drøftes på mødet, hvorvidt klubben er oprettet i Sind-regi.
Tønder- Bestyrelsen i byens medborgerhus har besluttet at holde ferielukket i skolernes
sommerferie. En beslutning der arbejdes på, at få ændret.
Handicaprådet i Tønder har besluttet at sætte psykiatrien på dagsorden på fire møder.
Kommunen er inddraget etablering af en ” Besøgsven – ordning” for psykiatribrugere.
Sommerudflugt til Sydsjælland er planlagt og forløber over tre dage.

5. Kassererfunktionen fortsat
Der udtrykkes fuld tilfredshed med ordningen med ekstern bogføringsekspertise, som vi tilkøber.

6. Afvikling af generalforsamling
God stemning og hygge under middagen.
Det efterfølgende oplæg ” Min Vej” var dårligt forberedt af de to oplægsholdere. Formanden
bringer kritikken op på næste møde med Følgegruppen for patient- og pårørende politikker i
Region Syddanmark.

7. Handleplan for 2017
Kommunal- og regionsvalg 2017
Udskrivningsproblematikker


Hvad sker der ved, under og efter udskrivning fra et behandlingsforløb
Thorbjørn finder tal frem på genindlæggelser



Indkalde til et valgmøde for regionpolitikkere
Bjørn M og Thorbjørn H udarbejder et oplæg til bestyrelsen

8. Næste møde afholdes den 19. juni kl. 16.00 på KUC Kolding.

