
 

                                               

ød

e 

 
 
 
 
 

Referat 

  
Dato Tid Sted 
16-08-2017 Bestyrelsesmøde 
 

19.00-22.30 

 

Hos Peter 
 
 

MødelederAP Referent AP 
  
Titel Indkaldt Initialer Telefon 
 Holger Kropp 

Dorte Lauridsen 
Anne Pedersen 
Gitte Anker Olesen 
Henriette Nissen 
John Holm 
Peter Vilsbøll 
Heidi Nielsen 
 

HK 
DL 
AP 
GAO 
HNI 
JH 
PV 
HN 

 
 
 
 
 

Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 
    
Titel Gæster Initialer Telefon 
 
 

   

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 
 
 

Godkendelse af ref. Fra sidste best.møde 
 
Godkendt – HK spurgte til om, det er tilladt at rette billedet på vores 
referater, da det ikke er vores logo. Det er ok, men der må IKKE 
rettes eller redigeres i referaterne 

   

02 Dialogmøde den 13.9-17 
Deltagere til dialogmødet med JC bliver DL, GAO og HNI. 
Tidspunktet er kl. 14.00. Ønskede punkter til dagsorden: 
Virksomhedskonsulenternes rolle og adfærd og kompetencer 
”Kategorikassen” vi ønsker info til spørgsmål fra vores medlemmer 
Kommunikation borgere og medarbejdere imellem – følelse af at stå 
til offentlig skue 
Bisiddernes rolle 
Stadig ingen information omkring skift af sagsbehandlere, samt 
gentagne arbejdsprøvninger 
Foredrag med Peter Thybo 
Forskelsbehandling mellem SiH`s ressourcepersoner og Rerups 
partsrepræsentantskab 
Lang ventetid på rehabmøder 
HK/AP udfærdiger dagsordenen til Lotte Nielsen  
 

   
 
 
 
 
 

03 Netværksmøde 7/9-17 
DL har kontakten til Lise Uldal Hansen. DL ordner det praktiske 
omkring lokalebestilling. GAO kontakter tovholderfunktionen omkring 
borgerrådgivere i Danmark 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

04 Fremskridt i at holde kaffemøder i Vojens 
HK har været i kontakt med Gigi Jandt omkring kaffemøder. DL 

   



 

                                               

orienterede om, at hun har præciseret, at kaffemøderne skulle venter 
til efter ferien. HNi og GAO er tovholdere på projektet. Der blev talt 
om mulige steder: Sundhedscentret eller Kolibrien. Der blev ligeledes 
drøftet om de kunne ligge om aftenen 

05 Styregruppen for nyt informationsmateriale til promovering af 
SIH 
AP, HNi og JH forelagde første resultat af en lille folder, som er 
beregnet til uddeling til gadeaktiviteter. Der arbejdes videre med 
projektet. 
 

 
 
 
 
 

  

06 Forventningsafstemning omkring bestyrelsesarbejdet 
Vi tog en bordet rundt. Her de generelle ønsker og forventninger: 
Familiedagearrangementer, kurser for nye og eksisterende bisiddere, 
kurser for bestyrelsen i at lede en forening, ønske om flere 
ressourcepersoner,et godt samarbejde med jobcentret, som kan blive 
bedre,konflikthåndtering, stresshåndtering, mere synlighed i 
samfundet, årshjul, kompetenceoversigt, flere samarbejdspartnere 
f.eks. LEV, SIND, DUKH 
. De nye medlemmer i bestyrelsen føler sig stadig lidt ”grønne” på 
foreningsområdet 

   

07 Familiedag 2017 
HK vil gerne sammen med PV stå for at arrangere dette års 
familiedag. DL meldte fra, da hun har for mange jern i ilden pt. Men 
hun vil gerne dele ud af sin erfaring fra sidst. GAO og JH er 
behjælpelige med at finde sponsorater. Generelt blev der talt om 
planlægning af flere arrangementer, bl.a påskeægs-jagt 

   

08 Strategiplan 
AP ønskede en drøftelse af, hvordan vi kan gøre det tydeligt, hvilke 
aktiviteter foreningen har planlagt, hvilken retning foreningen vil frem 
til 2019. Dette skal tydeliggøre overfor nuværende og nye 
medlemmer af både forening og bestyrelse, hvilket arbejde der ligger. 

   

09 Evt 
DL orienterede omkring kaffemøder og indkøb af kaffemaskine 

   

     

 
Således opfattet af referent Anne Pedersen den 16.82017 
 
Næste bestyrelsesmøder: 6.9.2017 hos Henriette 
 
2. Oktober 2017 kl 19.00 hos Holger 
6. November 2017 kl 19.00 hos Anne 
 


