Referat af regionskredsbestyrelsesmøde, tirsdag den 24. januar 2017.
Afholdt i Bjerghuset Åbenrå

Fraværende ved mødet: Bjørn Medom og
Henrik Bartels Christensen
1. Dagsorden godkendt
2. Referat af 25.10.2016 godkendt
3. Orientering fra formanden
Afholdt møde med sygehusledelsen og Pt. og Pårørende foreninger, hvor
man var omkring forskningsstrategi, udvidet retspsykiatri i Middelfart, inddragelse af frivillige og de
nye specialiserede socialpsyk. Botilbud som er på vej. Fremadrettet vil disse møder afholdes hvert
halve år.
Reminder på kommende workshop i Kolding omkring : Lokalafdelingernes interessevaretagelse i
forhold til kommunen og andre relevante politiske organer.
Da der centrale handicapråd holder konference samme dag, kniber det med tilmeldinger.

Omdeling af arbejdsredskaber til Safewards, kort beskrivelse af brugen af disse.

Kort gennemgang og orientering fra emner i psykiatrisk dialogforum

Evt. emne til prisen omkring borgerinddragelsesinitiativ, foreslåede emner sendes til regionen.

Vi har fået invitation fra skizofreni foreningen, hvor vi bliver bedt om at finde en nuværende eller
tidligere psykiatribruger med skizofreni, som vil være med til at vurdere spørgeskemaer til brug for
forskning og dataindsamling. De enkelte lokalformænd bedes sørge for tilbagemelding snarest.

Medlemsstatistik

Orientering fra Bestyrelsesmedlemmerne
Lokalforening Fyn v/ Anita Fjerbæk
På Fyn dækker foreningen ti kommuner. Forud for kommende generalforsamling har to
medlemmer af bestyrelsen orienteret denne om, at de ikke genopstiller. Problematisk med en så
stor bestyrelse, der arbejdes på at etablerer flere lokalbestyrelser.

Anita Fjerbæk sidder i Hovedbestyrelsen, pt.klagenævnet plus diverse psykiatrisammenhænge.
Sønderborg v/ Kirsten Madsen
Kirsten Madsen nævner, at hun har henvendt sig til Helene Kemp i Landsforeningen for at få hende
til at deltage i den kommende generalforsamling. Aftalen var på plads, men blev siden ændret af et
medlem uden for bestyrelsen . Det blev her på mødet aftalt, at Anne Hvidberg deltager i
generalforsamlingen den 21. februar. Samt tager kontakt til Helene omkring hendes
tilstedeværelse.
Åbenrå v/ Carl Erik Brodersen
Har kørt lav profil det sidste års tid, det kniber med medlemstilgang, idet nye medlemmer trækker
ud mod vest, hvis de bor i for.eks. Tinglev
Sind Sydvest v/ Dorthea Wehner
En stille periode efter mange aktiviteter- især i sidste kvartal af 2016. Syv nye medlemmer i
forbindelse med kampagnen i efteråret. Tallet svarer nok cirka til antallet af udmeldte.
Lokalforeningen ” står for tur” til en suppleantpost i Handicap Rådet I Esbjerg Kommune.
Oplysningen gav anledning til en drøftelse af Handicap Rådenes bemanding generelt i Regionen. Og
det blev slået fast, at Sind har ret til en plads i rådet, og at LEV ikke dækker Sinds interesser i
forhold til opgaverne her.
Kolding v/ Thorbjørn Halvorsen
Formaliseringsgraden i bestyrelsesarbejdet er pt ikke så højt, men midler søgt og bevilliget, for år
tilbage, til en ungeafdeling i Kolding, vil blive sat i værk i 2017.

Thorbjørn sidder i pt.klagenævnet , handicapråd og diverse psykiatriudvalg for pårørende
inddragelse.
For at gøre bemandingen i råd og udvalg mere overskuelig udarbejdes en oversigt over
bestyrelsesmedlemmernes virke uden for regionsbestyrelsen
4. Sidste nyt m kassererfunktionen

Thorbjørn Halvorsen har kassererfunktionen i foreningen Det betyder, at han godkender og
videresender bilag til Ole Vestergård, Fredericia.
Ole Vestergård fungerer, som regnskabsfører, og han har, pr. 1. januar, udarbejdet en foreløbig
afslutning af 2016. Resultatet viser et overskud på 24209,79
Sendes snarest til revisor Jeppe Bruun Petersen

5. Generalforsamlingen afvikles den 28. marts på KUC Kolding.

-

Program for forsamlingen rundsendes, til lokalformændene, af Anne Hvidberg.

-

Programmet forventes at få følgende indhold:


18.00 Buffet



19.00 Min Vej v / Ulla Lindgren fra Psyk.info



20.00 Generalforsamling

Af hensyn til maden er der tilmelding senest fredag den 24. marts. Til Anne eller Thorbjørn

6. Næste møde afvikles den 4. april på Stoppestedet i Odense.
Kl. 15.00 møde i Regionsbestyrelsesmøde
Kl.17.00 møde med lokalforeningen Fyn

