Referat af mødet mellem regionsbestyrelsen og lokalforening Fyn
Afholdt den 27. april i Seniorhuset Toldbodgade 5 Odense.

Dagsorden for mødet blev godkendt.

Efterfølgende blev deltagerne præsenteret for hinanden.
Fra lokalforening Fyn deltog:
Poul Skaaning, Inge Nybo, Anita Fjerbæk, Mikkel Næsvang og Preben Apager.
Fra regionsbestyrelsen deltog: Anne Hvidberg, Dorthea Wehner, Bjørn Medom, Thorbjørn Halvorsen,
Kirsten Madsen, Anita Fjerbæk og Preben Apager.
Velkomst ved formand Anne Hvidberg. Derefter godkendelse af dagsorden.
Anne Hvidberg perspektiverede i sin indledning regionsbestyrelsens funktioner.
Anita fjerbæk og Anne Hvidberg er medlemmer af Landsforeningens Hovedstyrelse. Anita via sin plads i
regionsbestyrelsen og Anne, som valgt medlem på Landsmødet.
Orientering fra formandenRegionsbestyrelsen er nu nået til sidste besøg på sin rundtur til områdets lokalforeninger.
Regionsbestyrelsen afholder kvartalsvise møder, markerer Sindets Dag for medlemmer fra
lokalforeningerne i regionen og afvikler generalforsamling.
Regionsbestyrelsen skal ses, også som et hjælpeorgan for lokalbestyrelserne.

Evt. handleplan omkring oprettelse af nye lokalforeninger på FynLokalforening Fyn v/ lokalformand Poul Skaaning.
Fyn har én lokalforening med en bestyrelse på 11 medlemmer.
Der er godt og vel 400 medlemmer af Sind.
Foreningen har til huse på Stoppestedet i Odense.
Stoppestedet er omdrejningspunktet for en række aktiviteter, såsom cafedrift styret af psykiatribrugere,
Kabyssen – et spisested for brugere styret af frivillige, en ungegruppe ( unge fra 18- 35 år) og en Lilleskole
for voksne.
Der er godt og vel 50 frivillige tilknyttet stedet. Der er ikke et krav om medlemskab af Sind, men der
henstilles til medlemskab, hvad enten man er bruger eller frivillig.
Lokalforening Fyn har en partnerskabsaftale med Psykinfo.

Stoppestedet er et kommunalt projekt, som også rummer en telefonrådgivning, Sind pårørendegruppe og
bisidderfunktionen.
Ansatte på Stoppestedet arrangerer ture og aktiviteter for brugerne.
Lokalforeningen har ikke ansvaret for de aktiviteter og funktioner der udgår fra Stoppestedet, men
formanden for Stoppestedets bestyrelse er Sind-medlem.
Stoppestedet har åbent 11- 22 alle årets dage undtagen nytårsdag.
Lokalforeningen har et godt arrangement på plads til Sindets dag den 10. oktober.
Foreningens økonomi er god, og det er muligt at bidrage til en ”frivillig –koordinatorfunktion” i samarbejde
med Odense Kommune.
Foreningen deltager i Brugernes Bazar i Odense.

Anne Hvidberg opfordrer til at få flere lokalforeninger op at stå på Fyn!
Lokalforeningen nævner traditioner og de mange aktiviteter omkring Stoppestedet, som svære at leve op til
for de mindre foreninger.
Dog er der aktiviteter i gang i de forskellige kommuner. En kommuneafdeling i Svendborg og Assens er i
støbeskeen. Nyborg er også på vej og Fåborg Midtfyn markerer sig stærkt, men er endnu ikke en
lokalforening.
Der har, fra lokalforeningens side, været gjort et tiltag i Middelfart. Et tiltag, som faldt til jorden grundet
manglende fremmøde lokalt.
Samlet set er der, fra lokalbestyrelsens side, mange berøringsflader ude lokalt på Fyn, men endnu ingen
lokalforeninger dannet.
Fåborg/ Midtfyn har et meget spændende projekt, ” Projekt Følgesvend” i gang. (Se mere i Sind bladet april
2017)
Projektet har nemt ved at skaffe frivillige, hvilket sandsynligvis skyldes, at det hviler på” én til én”
princippet, og opgaven for den frivillige er meget konkret og aftalt på forhånd. Kommunen byder ind med
ressourcer i form af kommunalt ansatte i projektet.
Lokalforeningen har, som alle andre lokalforeninger, udfordringer med at skaffe frivillige til Sind- nettet på
Fyn.
Lokalforeningen har meget fokus på socialpsykiatrien og nævner et godt samarbejde med Svendborg
Sygehus.
Det er ønsket, at et lignende samarbejde kan opnås med OUH.
Talmateriale i den forbindelse efterlyses. Kan foreningen få input fra centralt hold?

Følgende aftales:

Regionsbestyrelsen og lokalforening Fyn ønsker at belyse, hvor Socialpsykiatrien vægter sine indsatser i
forbindelse med udskrivninger
-

Hvem gør hvad

-

Hvor mange genindlæggelser er der efterfølgende

Der vil kunne hentes inspiration i den model, som Fåborg/ Midtfyn ligger til grund for sit projekt!
Der bydes ind med tal, viden og materialer i det omfang de kan fremskaffes.
Kursus i fundraising udbydes i sensommeren 2017.

Eventuelt- intet særligt at bemærke.
Med tak til de gode værter afsluttes mødet klokken 19.30

