Formandens beretning 2022
Sidste år indledte jeg formandens beretning med at udtrykke
begejstring over den store tilmelding til seminariet 2021. Vi stod
lige pludselig i en noget uvant situation, at vi ikke havde booket
værelser nok. Heldigvis løste det sig med forskellige kreative
tiltag, at finde plads til alle. Vi ville derfor til dette års seminar
være på forkant med situationen, hvorfor vi allerede efter
seminariets afslutning bookede os til 30 plader på Severin. Trods
udvidet forlængelse af tilmeldings fristen lykkedes det desværre
ikke, at nærme os sidste års deltagerantal, og vi endte med 19
tilmeldinger, hvoraf 4 var dagskursister. Der kan være mange
forskellige grunde til den manglende tilslutning, men èn kunne
være, at der i regionerne var udbudt en kursusdag om noget hen
af det samme emne som vores - forældresamarbejde. Men vi er
glade for de 19 fremmødte.
D. 4. oktober har Dansk Socialrådgiverforening inviteret til
faggruppedag. Formand Mads Bildstrup og næstformand Ditte
Brøndum kommer og fortæller, hvad der rører sig på den politiske
bane. De faglige konsulenter der er tilknyttet faggrupperne og de
faglige selskaber vil ligeledes deltage.
Vi vil fra bestyrelsen deltage i denne faggruppedag.
Psykiatri Topmødet i oktober mdr. i København er igen klar til
fysisk fremmøde efter Corona nedlukning. Topmødet er for alle;
brugere, pårørende, politikere og fagfolk. I år vil bla.
psykologiprofessor Svend Brinkmann, ekspert i frivillighed Marie
Baad Holdt, direktør i Falch Jakob Riis og formand for
Psykiatrinetværket Poul Nyrup Rasmussen være at finde på
scenen til Årets Tema som er FÆLLESSKABET.
Bestyrelsen har deltaget på disse Topmøder mange gange og er
allerede nu igang med at planlægge deltagelse. Topmødet har vi
tidligere forenet med 1. bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen, hvilket vi også bestræber os på i år.
Møderne i bestyrelsen har i det forgange år været afholdt både
med fysisk tilstedeværelse samt virtuelt. Bestyrelsen er meget
enige i, at det optimale helt klart er at mødes fysisk men, at det
virtuelle er et rigtig godt alternativ. Især hvis vi hurtigt skal have
drøftet og afklaret nogle spørgsmål. Vi mistede desværre en
repræsentant fra Region Nord, da Tove Kjeldsen gik på pension,

men vi håber at der på valget til generalforsamlingen vælges en
fra denne Region. Dette gælder også fra Region Sjælland, men
uanset Region så er vi glade for alle der ønsker at være en del af
bestyrelsen.
Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til, at sige tak til bestyrelsen
for det fantastiske gode samarbejde.

