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Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 
    
Titel Gæster Initialer Telefon 
 
 

   

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 
 
 

Godkendelse af ref. Fra sidste best.møde 
 
Godkendt –  

   

02 Deltagelse i møde med Enhedslisten efter invitation 
HK, DL og HNi deltog i mødet, som vi som forening var blevet 
inviteret til, da Enhedslisten havde Pernille Skipper på besøg. De ville 
gerne høre vores erfaringer med ”systemet”. Ingen politisk snak 
overhovedet. Følelse af at blive lyttet til. En meget positiv oplevelse. 
DL kunne godt tænke sig at SIH bliver inviteret over på 
Christiansborg til et panelmøde med samtlige social-og 
beskæftigelsesordførere. Følgende punkter blev berørt: Skift 
socialformidlere ud med socialrådgivere – det koster mere i løn, men 
det er bevist, at borgere hurtigere kommer videre og dermed sparer 
systemet penge 
Alt efter hvad for en sagsbehandler man har, får man lov til forskellige 
ting. Det er i dag ren og skær held om man får tilkendt de 
lovmæssige ydelser man har krav på. 
Vejledning og oplysningspligten er noget ikke alle sagsbehandlere 
kender til. 
Møde borgerne i øjenhøjde. Der mangler, at der bliver lyttet til 
borgernes behov og ressoucer. Dermed medinddragelse. 
Helhedsforvaltning. Arbejde sammen på tværs af forskellige 
afdelinger. 
Praktik/arbejdsprøvninger bliver alt for tit delt ud, uden mening og 
uden hensyn til borgernes behov 
Speciallægeerklæringer bliver indhentet i tide og utide og koster 
jobcentret en formue 
Virksomhedskonsulenter. Næsten ingen virksomhedskonsulenter har 
erfaring fra tidligere job i at arbejdsplacere syge i arbejdsprøvninger 
og praktikker. De eksterne vk´er er typisk provisionslønnet, og der er 

   
 
 
 
 
 



 

                                               

borgerens helbred overhovedet ikke vigtig for dem.. 
HN deltog i det åbne møde efterfølgende. Pernille Skipper havde sat 
stor pris på SIH´s oplysninger. 

03 Opfølgning på familiedag og kaffemøde i Vojens 
GAO og JH tager en rundtur en af de nærmeste dage til butikkerne 
for at spørge efter sponsorater til familiedagen. Familiedagen kan evt. 
afholdes i efterårsferien. Lokation kan være enten i Dyrehaven, 
Tørning Mølle. HNi har talt med Sundhedscentret i Vojens. Hun har 
aftalt at komme for at bese lokalerne. Der skulle ikke være de store 
problemer med tidspunkter om eftermiddagen eller aftenen. Der er 
ligeledes et køkken,hvor der bare er én der skal godkendes. 
Kaffemøder starter op med hver anden uge. Dog ikke tirsdage og 
onsdage. Den første gang er et info/kaffemøde for at måle interessen 
for kaffemøder/madaftner. En lille flyer til indkaldelse laver HK. Første 
gang bliver 11. oktober 2017 kl 19-21 i Sundhedscentret. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

04 Stand på ”Sindets dag” 
”Sindets dag” er den 10. Oktober 2017 fra 18-21 i Haderslev 
Idrætscenter, hvor vi er velkommen til at bemande en stand HK, DL, 
GAO JH og AP deltager på standen. Vores nye informationsmateriale 
skal være færdig til udlevering til da. Spisning for standholdere 
arrangerer HN. Bord og 5 stole. AP sørger for plastlommer til 
navneskilt. Al forplejning til standholdere skal købes i cafeteriaet.  

   

05 Evt. 
HK informerer om vores møde på HIC omkring det nye 
Sundhedscenter. HK;DL og AP deltog. 

 
 
 
 
 

  

     

     

     

     

     

 
Således opfattet af referent Anne Pedersen den 6.9.2017 
 
Næste bestyrelsesmøder: 2.10.2017 hos Holger 
 
6. November 2017 kl 19.00 hos Anne 


