Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
Jernsbanegade 21a, 4000 Roskilde, onsdag den 9. januar 2019, 16:00.
Deltagere: Per Harvøe, Mogens Nielsen, Carl Krebs, Birte Bonde Bendixen, Leni Gruntvig
Nielsen og Peer Skjold Hansen.
Afbud fra: Allan Claumarch, Søs Vinther og Inge Volder.

Dagsorden:

Referatet:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 2. Opfølgning
fra regionsmødet.
Pkt. 3. Nyt fra lokalafdelingerne.

Godkendt med tilføjelse af Budget for 2019 under økonomi og
regnskab.
Den 21.11.2018 bemærkninger se nedenfor.

Pkt. 4. Generalforsamling 2019.

den 7. marts i Ringsted kl. 19.00, på bjælken. Hans møller
Christensen holder foredrag om depression. Regionskredsen
sender brev ud om hvor mange delegerede der er tildelt hver
lokalafdeling. På valg er: Per, Carl, plus suppleant. Birte har tilbudt
at bage kage.

Pkt. 5. Nyt fra
formanden m. fl.

herunder HB, DL, Dialogmøder m.m. Per har sendt materiale ud
om dialogmødet med Lap og bedre psykiatri. Leni informerede om
udvalgskonferencen i Januar. Leni er med i en gruppe om recovery
strategi inden for region Sjælland.
Økonomiske beslutninger skal fremover anføres i referatet. Nye
lokalafdelinger får fremover 10000 kr. som starthjælp.
Budget for 2019. blev vedtaget se regnskab og budget nedenfor.
Forslag om at regionen arrangerede kursus for lokalafdelingerne
næste år.

Pkt. 6. Økonomiog Regnskab.

Storstrøm: ingen bemærkninger da vi har første møde i februar
hvor generalforsamlingen mandag den 11 februar med foredrag af
rebellen fra Langeland er på dagsorden.
Odsherred Holbæk Kalundborg: Møde med Helene inden jul da vi ,
trængte til en saltvandsindsprøjtning. Meget kreative ved seneste
bestyrelsesmøde hvor det besluttedes at starter en rådgivning i
Holbæk og motion i Odsherred. Generalforsamling 26. februar hvor
Tina Boel kommer og holder oplæg.
Roskilde-Lejre: Ingen møde siden december, Leni udpeget til
udsatterådet og der er ingen generalforsamling i år.
Næstved: Peer mangler adgang til vedtægterne m.h.t.
Generalforsamlingen. Bestyrelsen fandt ud af at vedtægterne ligger
på hjemmesiden. Birte lovede at downloade den og sende den til
Per.
Sorø Ringsted: Der afholdes generalforsamling 28. februar,
annonceres i næste sind blad. Mia kommer og fortæller om angst,
ikke kun hos børn men mere generelt. Helene vil forsøge at få det i
lokalpressen. Per er dirigent og Birte har lovet at assistere.
Slagelse: Bestyrelsen har problemer med dominerende
medlemmer, formanden vidste ikke hvem der var repræsentant i
Regionskredsen. Per skal revidere deres regnskab.
Køge bugt: Indkaldt til ekstraordinær generalforsamling sidst i
januar med henblik på at nedlægge lokalafdelingen. Der er store
misforståelser som bør udredes. Roskilde-Lejre har ydet masiv
støtte, vi må gøre noget da Fakse netop er blevet indlemmet.
Helene lader generalforsamlingen køre og så tager vi den derfra.
Per bør deltage for at følge op – dirigenten overtager herefter
videre forløb, såfremt der ikke kan vælges en ny bestyrelse.

Pkt. 7. Eventuelt
og næste møde.

fastsat til 20. februar (i stedet for den 6. marts.) Mogens tager brød
med.

Sind Regionskreds Sjælland Regnskab 2018
Indtægter 2018

Budget 2018

Gaver og tilskud
30.000,00 Landsforeningen Sind kontingentandele
Landsforeningen ekstra andele
30.000
Totalt

udgifter
Budget 2018
10.000,00 Foredrag andre aktiviteter
200,00 Bankgebyrer

31.000,00
31.000,00

2018

50.000,00 Gaver & Tilskud til nye lokalafdelinger
5.000,00 Mødeudgifter
250,00 Kontorudgifter

855,00
194,00

Budget 2019
5.000,00
200,00

28.865,80

30.000,00

6.157,45

6.500,00

290,00

500,00

16.736,90

17.000,00

Totalt

53.099,15

59.200,00

I alt

18.639,15

19.000,00 Kørsel transport etc.
84.450,00

Budget 2019
0,00
31.400,00
3.060,00
34460,00

Årets resultat

Ballance 2018
Aktiver:
konto indestående per 31-12-2018
Aktiver i alt

159.587,12
159.587,12
afstemning

Passiver:
Afdelingens egenkapital ultimo 2017
Indtægter 2018
Udgifter 2018
Passiver i alt

178.226,27
34.460,00
53.099,15
159.587,12

0,00

