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Mødeleder Referent 

Kenneth Haas Heidi Nielsen 
Titel Indkaldt Initialer Telefon 

Samtlige medlemmer af Foreningen Syg i 
Haderslev, heraf 11 deltagere. 

Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 

Titel Gæster Initialer Telefon 

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 

01 Valg af dirigent. referent og 2-3 stemmetællere: 

Dirigent: Kenneth Haas 
Referent: Heidi Nielsen 
Stemmetællere: Gitte Anker Olesen og Kurt Mathiesen. 

02 Formandens beretning: 

Henriette Nissen fremlagde formandens beretning. 
Beretningen blev godkenw af generalforsamlingen. 

Beretningen er her i den fulde længde. 

Så er der gået endnu et år, og sikke et år. Vi har i bestyrelsen måtte 
erkende at det medlemmerne havde 
brug for da vi startede SIH, er ikke det samme som de har brug for i 
dag. Der har været mange aflysninger, hvilket vi ærgre os over, men 
samtidig glæder os, fordi at nu er det ikke det sociale medlemmerne 
har behov for. 
Vi gør vores allerbedste for at tilpasse vores arbejde, så det 
allerbedst kommer foreningens medlemmer til gode, det har været 
svært at finde retningen på det, så vi har analyseret og snakket frem 
og tilbage, hvor skal vi ligge vores arbejdskræfter? 
- Vi har holdt møde en gang i måneden. 
- Vi har haft møde med ledelsen på jobcenteret 3 gange 
- Vi har haft møde med BlIJ 1 gang 
- Vi har haft julebanko 



- Vi har stået i et af de røde huse på gågaden 2 weekender i 
december 
- Vi har vores hjemmeside, som Holger er så flink at vedligeholde 
- Vi har vores debatgruppe inde på Facebook, samt vores 

støttegruppe 
- Vi har søgt og fået tildelt paragraf 18 midler efteråret 2018 og der er 

ligeledes blevet søgt her i foråret 
2019 
- Og sidst men ikke mindst har vi haft 2 afsted på professionel 
bisidder kursus. Anne har derudover netop afsluttet halvdårligt 
Juraboost og Anne og Holger er nu på et videregående forløb, der 
omhandler coaching, socialrådgivning og jura. Det sidste bliver 
afsluttet med en prøve, for at man kan bestå dette 
kursus. 
Møderne i bestyrelsen, kan man læse referater på hjemmesiden, 
hvis jeg er så heldig at blive valgt, bliver der her gjort en ekstra 
indsats på at få dem hurtigt lagt op, så det hele tiden er opdateret. 
Møderne med ledelsen plejer at være meget givende. Vi føler her at 
vi er blevet gode sparringspartnere og ser aldrig en sur mine når vi 
igen sætter spørgsmålstegn ved om det nu også kan være den 
rigtige behandling en af vores medlemmer har fået. De vil, ligesom vi 
i bestyrelsen, gerne have at det ikke er forbundet med frygt når man 
kommer ned på JC, men at man stoler på at de vil os det bedste. De 
vil være Haderslev Kommunes bedste arbejdsplads, og som Lotte 
siger, så forpligter det. For skal medarbejderne have en god 
arbejdsdag, er det bedst med tilfredse borgere, og de tager imod alle 
de forslag vi har til, hvordan det kan blive bedre. F.eks. har vi kigget 
meget på de fysiske rammer for REHAB-møderne. Antal af 
fagpersoner, rundt bord, pc'er som ikke bliver brugt, skal være 
lukkede. Alt sammen noget vi i bestyrelsen har stillet os undrende 
over. På disse møder får vi også forklaring på f.eks. det sociale 
frikort, eller det helt nye tiltag — Det rummelige arbejdsmarked. Vi får 
også forklaring på alt det nye, ja vi behøver ofte ikke selv at nævne 
det først. 
Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen, takke for det gode 
samarbejde, og håber på flere gode og konstruktive møder, fremover. 
Endelig blev vi inviteret af Beskæftigelse og integrations udvalget, de 
havde i starten af 2018 skrevet en pressemeddelelse om at de så os 
som samarbejdspartnere, så vi ventede og ventede. Men alt godt 
kommer til den der venter, og efter at vi i 10 minutter havde fortalt om 
hvem vi var og de havde stillet os en masse spørgsmål, spurgte de 
os om vores intention med dette møde, hvorpå vi kækt svarede at vi 
godt kunne 
tænke os 20.000 kr., så vi kunne få uddannet nogle flere bisiddere. 
Og we say - they did! Så nu har vi mulighed for at sende 3 afsted på 
professionel bisidderkursus til August. Vi vil her rigtig gerne have 
ansøgninger, som skal være bestyrelsen i hænde d.30.juni 2019. 
Nogle så måske indslaget i Tv-syd. 

Her vil vi også sige tusind tak, fordi I har lyttet til os, vi kommer meget 
gerne igen. 



Så fik vi i en fart arrangeret julebanko og det var bare en dejlig 
eftermiddag, som desværre gik alt for hurtigt. Der var mange positive 
tilbagemeldinger, så håber at vi kan få samlet sammen igen og 
gentage succesen. 
Det var også en positiv, men kold oplevelse, hvor mange også ikke 
bestyrelsesmedlemmer var med til at stå og sælge kaffe, the, kakao, 
gløgg, juledekorationer, juleuroer og juletræer. Samtidig var der 
mange der var henne at snakke, og vi må herfra erfarer at ikke alle 
kender til os stadigvæk. Men efter de par weekender, var der lidt 
flere. 
Men udover de til tider mange møder, så har der været nogenlunde 
ro på. Der har ikke været nogle interne konflikter og det har været 
fedt ikke at skulle bruge sin energi på det. For vi er alle syge, og vi 
gør det her frivilligt, og vi gør det så godt som vi kan. Men dermed 
ikke sagt at vi ikke kan blive bedre, for det kan vi helt klart. 
I den nye periode vil vi gøre alt det vi har gjort så godt før. Men vi vil 
også lytte til jer medlemmer og få kaffemøderne op igen. Denne 
gang, bliver det måske delt op, så man kan samle sig lidt i grupper. 
F.eks. dem der er blevet ud redt og er kommet videre i systemet. Og 
så SKAL vi have gang i netværksmøderne igen. Jobcenteret har sagt 
at de hellere end gerne vil inviteres til at komme og forklare om f.eks. 
paragraf 34 midler, eller Fleksjob. Det kan også være førtidspension 
eller noget helt andet. 
Men uden deltagere er det svært at finde motivationen for 
kaffemøder, så vi håber det er noget i vil støtte op om. 
Til sidst vil jeg gerne sende en opfordring om at gå ud og deltag i 
vælgermøderne, stil politikkerne de spørgsmål der gør ondt. Vi i Syg i 
Haderslev er ikke en partipolitisk forening, men vi kan ikke komme 
udenom at vores område høre under politik. Vi vil rigtig gerne snakke 
politik, men ikke kun med et parti, vi vil alle de partier/politikere der vil 
gøre det mere gnidningsfrit og overskueligt at være syg i dagens 
Danmark. Men de skal råbes op! De skal vide at vi er her. 
Jeg ønsker jeg alle et rigtig godt valg. 
Til allersidst, vil jeg gerne takke bestyrelsen for at de ville "lege" med 
mig, men især en tak til min næstformand Anne, som til tider har 
rendt stærkt for at få det hele til at hænge sammen, uden dig kunne 
jeg ikke have klaret min opgave som formand. 
Tak til medlemmer for jeres støtte, jeg håber at høre og se rigtig 
meget til jer i 2019/2020. 

03 Fremlæggelse af regnskab: 

'edersen fremlagde foreningens regnskab. 
(abet udviste et overskud for 2018 på kr. 1.631,75 og 19 betalende 
medlemmer. 
(abet blev godkendt af generalforsamlingen. 

04 Fastsættelse af medlemskontingent (forslag 100 kr./år): 



Generalforsamlingen vedtog et årligt kontingent på kr. 100,00 pr. 

medlem. 

Kontingentopkrævning udsendes i juni måned til betaling pr. 1. 

august 2019. i hht. vedtægter. 

Der skal være mere tydeHghed, når der udsendes 

kontingentopkrævning, evt, slå det op på FB samtidigt med. 

04 A Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling. 

05 Valg til bestyrelsen: 

For en 2 års periode 2019 — 2021: 

Henriette Nissen, Kenneth Haas og Leonhard Markussen.. 

05 A Valg af bestyrelsessuppleanter: 

1. suppleant: Pia Rasmussen. 

2. suppleant: Holger Kropp. 

3. suppleant: Louise Hørup Dinesen. 

06 Valg af bilagskontrollanter (2 personer): 

Dorte Lauridsen og Peter Vilsbøll. 

06 A Valg af bilagskontrollant suppleant: 

Heidi Nielsen. 

07 Eventuelt: 

KONSTITUERING af bestyrelsen: 

Formand: Henriette Nissen. 

Næstformand: Anne Pedersen. 

Kasserer: Leonhard Markussen. 

Sekretær: Kenneth Haas. 

Bestyrelsesmedlem: Kurt Mathiesen. 

1. suppleant: Pia Rasmussen. 

2. suppleant: Holger Kropp. 

3. suppleant: Louise Hørup Dinesen. 

Med vores underskrifter bekræfter vi korrektheden af dette referat: 



6414,7 
Henriette Nissen Anne Pedersen Leonhard Marku 
Formand 	Næstformand 	Kasserer 

  

 

 

 

Kenneth Haas Kurt Mathiesen 
Sekretær 	Medlem 
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