REFERAT AF REGIONSBESTYRELSESMØDE, MANDAG D. 19.-06.-2017,KL. 16.00, KUC, KOLDING
Afbud fra: Preben Apager, Dorthea Wehner
1. Dagsorden godkendt
2. Referat fra møder x 2 i Odense: Godkendt, bortset fra side 2, - 3. linje i referatet fra mødet med
lokalafdelingen Odense. (Denne linje slettes: tossedag )
3. Orientering fra formanden: Fmd. Anne Hvidberg deltog i følgende arrangementer:
D. 4. maj afholdt minikonference med ca. 100 deltagere i DGI huset Vejle: Pårørendeinddragelse
D. 31.maj: Psykiatrifonden arr. 2 dages konference omkring personlighedsforstyrrelser. De fleste
deltagere kom fra psykiatriske bosteder og arbejdspladser.
D. 29.maj: Møde med Sind, Haderslev efter ønske af lokalbestyrelsen.
Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne:
Sindets Dag i Aabenraa: Psyk Info, Bedre Psykiatri og Sind på gågaden. Politikkerne inviteret til
møde i forbindelse med det kommende valg. Sind evt. medarrangør sammen med Bedre Psykiatri.
Bestyrelsen på Fyn afholder seminar omkring samarbejde, sidste weekend i august.
I forbindelse med organisationernes møde med sygehusledelsen blev gjort kraftigt opmærksom på
den mindre heldige præsentation af ” MIN VEJ ” som p.t. ikke er brugbar og kundevenlig. Det
fungerer ikke endnu! Bjørn kommenterede dette overfor sygehusledelsen m.fl. Endvidere nævntes,
at det er tankevækkende, det kun er SIND og Bedre Psykiatri, som møder med repræsentanter.
Hvor bliver de øvrige organisationer af? (”De er inviteret”, lød svaret). Der blev ydermere spurgt ind
til regionens andel af de 2,2 mia.kr. psykiatrien modtog fra regeringen. Der kommer en
fyldestgørende opgørelse, ifølge sygehusdirektøren. Region Syddanmark har iøvrigt, (igen ifølge
Charlotte Josefsen) som den eneste region i DK, brugt hver en støttekrone på psykiatrien.
Sind, Sønderborg - intet nyt.
Sind, Kolding efterspurgte forslag til oprettelse af eget ”værested” Vores brugergruppe har brug
for ro og stabilitet. Der er pt. tilsyneladende stor politisk imødekommenhed over for Sind. Derfor er
det nu, der skal søges om et værested. Gode idéer modtages med kyshånd (henv.: Lisbeth
Bennedsen)
Tønder afholder Sindets Dag den 09.oktober i Skærbæk Fritidscenter med deltagelse af
Landsformanden.
4. Oplæg til Høringssvar: Godkendt med en tilføjelse i forlængelse af: ”..videre forløb i
hjemkommuner” samt: ”..forebyggelse, præhospital tilgang”.
5.

Thorbjørn og Bjørn arbejder videre med handleplan i forhold til det kommende kommunalvalg.

6. Kort indput til den kommende Sindets dag i regionen. Afholdes atter i Kolding, evt. politisk debat
omkring psykiatrien og det forestående valg. Anne tager kontakt til Jacob Haugård for evt.
underholdning.
7. Husk km afregning når der køres til møde i regionbestyrelsens interesse.

8. Næste møde den 28.08. kl.16.00 på KUC Kolding. Referat udsendes hurtigst muligt, retur med
rettelser til Formanden inden 14 dage. Referatet vil herefter komme på hjemmesiden langt
hurtigere.
Referent: Anne Hvidberg

