Referat af
Generalforsamling for Sind Syddanmark
Regionskreds
Tirsdag den 28. marts 2017, kl. 20.00
I Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding.
Regions formand Anne Hvidberg bød velkommen til årets generalforsamling.
Papirudgaver af dagsorden, årsberetning og diverse bilag blev omdelt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Jeppe Bruun- Petersen blev foreslået, som dirigent. Han takkede, modtog valget og udtrykte ligeledes stor
tilfredshed med aftenens program og afvikling, i forbindelse med generalforsamlingen.
Dorthea Wehner blev udpeget til referent.
Dirigenten foreslog, at valget af stemmetællere blev udsat, indtil de blev aktuelle for forsamlingens
afvikling.
2. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten gennemgik og forklarede dagsordens punkter.
Punkt 5. Behandling indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen
Punkt 6. Valg af formand – Formanden vælges i lige år. Applaus til Anne for det store arbejde hun gør for
foreningen.
Regionskredsbestyrelsen øvrige sammensætning.
Følgende medlemmer er udpeget til bestyrelsen:
Sønderborg, Åbenrå og Tønder: Carl Erik Brodersen og Kirsten Madsen
Sind Sydvest: Dorthea Wehner, suppleant søges
Kolding, Vejle og Fredericia: Thorbjørn Halvorsen og Bjørn Medom
Fyn: Anita Fjerbæk og Preben Apager
Med ovennævnte bemærkninger blev dagsorden godkendt af forsamlingen.
Formanden takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangne år.
3. Formand Anne Hvidberg aflægger regionskredsbestyrelsens dagsorden.
Beretningen består af tre dele


Regionskredsbestyrelsens sammensætning



Interessevaretagelse i forhold til Region Syddanmark



Regionskredsbestyrelsens samarbejde med lokalafdelingerne

Beretningen kan ses i sin fulde længde i bilag 1.
Efter aflæggelsen, blev der efterspurgt kommentarer og input til beretningen.
Poul Skaaning( Fyn) ønsker fokus på Regionskredsens opgaver, mere specifikt


At varetage Landsforeningens Sinds interesser i regionskredsens område i forhold til Region
Syddanmarks behandlings- og socialpsykiatri ……

Hvordan tager regionkredsbestyrelsen fat om denne opgave?
Anne Hvidberg svarer, at bestyrelsen er ny og skal finde sine ben, før næste skridt kan tages,
men at det er lokalt arbejdet skal løses.

Lokalforeningen Fyn tilbyder sin assistance med opgaven.
Formanden svarer at det tages op ved mødet med lokalforeningen i april måned.

Flemming Leer Jakobsen, Vejle

Lader sig irritere over Psyk.info’s medlemskab af Klinisk Etisk Komite, når Sind ikke er
repræsenteret, og opfordrer Sind til at trænge sig på for en plads.
Anne Hvidberg svarer, problematikken er drøftet i Hovedstyrelsen og der er vilje til at deltage, fra
Sinds side.
4. Det reviderede regnskab og budget fremlægges til debat
Regnskabet blev omdelt i papirform.
Anne Hvidberg gennemgik regnskabet for 1/ 1 2016 – 31/12 2016.
Årets indtægter var på 56.480,00 primært fra kontingenter i Landsforeningen.
Årets resultat endte med et minus på 11.676,38,- og regionskredsens formue blev herved reduceret
til 24.162,69,Forsamlingen havde ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.
Se regnskabet i bilag 2.

Herefter blev budgettet for 2017 gennemgået. Budgettet er holdt indenfor de indtægter
kontingenterne fra Landsforeningen giver, hvilket medfører en nedskæring af udgifterne til de
planlagte aktiviteter.

Revisor Jeppe Bruun Petersen bemærker, at der ikke er afsat penge til Psykiatritopmøde i år!
og ligeledes, at den eksterne kasserer er en dyr post på regionkredsbestyrelsens budget.
Kan der ikke findes et medlem, der kan udføre denne opgave?
Flemming Leer Jakobsen, Vejle, orienterer om muligheden for at få Sind centralt til at udføre
opgaven eller DH, som gør det stykke arbejde gratis for medlemmer af DH.
Anne Hvidberg deltager i møder med DH og vil efter en drøftelse på først kommende
bestyrelsesmøde, arbejde videre med sagen.

Budgettet blev med disse bemærkninger godkendt.
5. Ingen indkomne forslag til behandling

6.

Valg af formand
Formanden er ikke på valg i 2017

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Jeppe Bruun – Petersen modtager genvalg
Revisorsuppleant – Helle Nygård Jensen

8. Hvert tredje år- eller år med ekstraordinært landsmøde:
Behandling af eventuelle forslag til Landsforeningens Landsmøde.
Punktet udgår
9. Eventuelt

Poul Skaaning (Fyn):
Den Landsdækkende Telefonrådgivning.
Rådgivningen kører med et underskud, hvordan tænkes dette dækket?
Regionsbestyrelsen henstilles til at tage problematikken op med Hovedstyrelsen.

Anne Hvidberg:

-

Der er ikke en afklaring på økonomien i Rådgivningen.

-

Regionskredsbestyrelsen ønsker ikke at bidrage med tilskud

-

Hovedstyrelsen vil søge fonde til at dække de huller, der er i økonomien

-

Der vil blive lagt pres på Hovedstyrelsen for en afklaring, styrelsen må finde de midler, som
Rådgivningen kræver, inden for eget budget

Jeppe Bruun- Petersen:
Som regionskredsens revisor ønsker Jeppe Bruun- Petersen, at lokalforeningerne drøfter, hvordan
kredsens budget, kan lettes for de store udgifter til transport.
Kan lokalforeningerne bidrage med et beløb?
Anne Hvidberg ønsker lige adgang til regionskredsens arrangementer, og udgiften til kørsel skal ikke være
en hindring, for at kunne deltage.
Ligeledes - skal det heller ikke koste udgifter til kørsel, at være frivillig i regionsbestyrelsen!
Flemming Leer Jakobsen Vejle, fremkom med et forslag om at oprette en fond med midler til kørsel og
transport.
21.05 Generalforsamlingen erklæres for afsluttet.
Anne Hvidberg takkede dirigenten og de fremmødte for god ledelse og konstruktiv debat.
___________________________________

_________________________

Jeppe Bruun- Petersen

Dorthea Wehner

Dirigent

Referent

