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Referat 

  
Dato Tid Sted 
25-01-2017 
 

12:30-14:00 

 

Frivillighuset 
Storegade 80 
6100 Haderslev 

Mødeleder Referent 
Holger Kropp Heidi Nielsen 
Titel Indkaldt Initialer Telefon 
Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Best.medlem 
1. Suppleant 
2. Suppleant 
3. Suppleant 

Holger Kropp 
Dorte Lauridsen  
Kenneth Haas 
Anne Pedersen 
Sisse Søegaard Stæhr 
Gitte Anker Olesen 
Heidi Nielsen 
Susanne Henningsen 
 

HK 
DL 
KH 
AP 
SS  
GAO 
HN 
SN 
 

22 41 30 20 
 
40 75 24 33 
22 52 10 96  
22 78 22 48 
60 12 22 58 
 
 
 

Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 
 Kenneth Haas (Afbud) 

Sisse Søegaard Stæhr (Udeblevet) 
 

KH 
SS 
 

 

Titel Gæster Initialer Telefon 
 
 

   

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 
01 
 

Digital optagelse af møder i foreningen 
Hvad gør vi og hvilke konsekvens bør det få 
 
Årsag: 
Det er af 2 medlemmer blevet bekræftet, at de har lavet digital 
optagelse på kaffemøde. 
 
Tilbagemelding fra medlemmer: 
Der er bredt sig en usikkerhed blandt medlemmerne efter mødet i 
torsdags. 
Nogle ønsker ikke at deltage i møder, hvis disse 2 medlemmer 
deltager. 
Deltagerne på kaffemødet d.d. ønsker en holdbar løsning på dette 
problem, og de kom med følgende løsningsforslag; Udsmidning fra 
foreningen, Udelukkelse fra møder og netværksmøder totalt/periode. 
 
Bestyrelsens beslutning: 
 
Møder som afholdes i fremtiden. 
For hvert møde, vil deltagerne blive bedt om en underskrift på en 
erklæring om tavshedspligt, og vil/kan et medlem ikke underskrive 
dette, bliver vedkommende udelukket fra mødet. 
 
Med hensyn til 2 medlemmer, der har erkendt optagelse af møde. 
Der vil blive lavet et brev stilet til de 2 personer, hver i sær, 
underskrevet af Holger og Dorte, som sendes til dem vedhæftet pr. 
mail. 
 

   



 

                                               

Statement. 
Grundet de af jer fremsatte tilståelser på Netværksmødet ang. digital 
optagelse af møde i foreningen, hvilket foreningens bestyrelse ikke 
kan acceptere, da det ses som brud på den etiske tavshedspligt. 
Flere medlemmer har ytret sig krænket og angste for jer og jeres 
deltagelse i møder, derfor har bestyrelsen blevet enige om, at dette 
får en konsekvens for jer. 
 
Konsekvens. 
De 2 pågældende medlemmer udelukkes fra møder i foreningen frem 
til førstkommende generalforsamling.  
 

02 Forskelligt 
 
Der skal findes en løsning på afholdelse af kaffemøder i vestlig del af 
kommunen. 
 
Det er i kommunen svært at finde praktikpladser til medlemmer med 
massive/flere skånehensyn. 
 
Hvordan kan vi være med til at sikre i samarbejde med Jobcenter, at 
medlemmer, som tvangsindlægges eller akutindlægges bliver sikret, 

 at de sygemeldes hos arbejdsgivere og kommunen, 

 at de sikres deres indtægtsgrundlag under indlæggelse, 

 at de får den fornødne hjælp, 

 at vi kan hjælpe uden fuldmagt/partsrepræsentanterklæring. 

Her tænkes specielt på de medlemmer vi har, som ikke har nogen 
familie, der kan overtage disse opgaver. 
Kan hospitalerne pålægges informationspligt, hvordan ser Jobcenter 
på dette. 
 
 

   
 

03 Evt.    
 

 

 
De næste aftalte møder: 
Bestyrelsesmøde: 09.02.2017 klokken 19:00 hos Holger 
Bestyrelsesmøde: 16.03.2017 klokken 19:00 hos Susanne, Skolevej 8A, 1, Nustrup, 6500 
Vojens 
 


