
 

 

Bestyrelsesmøde d. 21-01-2023 

 

Deltagere: Elisabeth Brix Justesen, Marian Vittrup, Cira Madsen, Finn Ingemann Brandt, Kjeld Loftager, 

Helle Thornberg og Lene Kuntz 

Afbud: Christina Peterson 

 

Dagsorden: 

1. Årshjul 2023 

a. Bestyrelsesmøder 

b. Webinarer / Temadag med Beskæftigelsesfaggruppen 

2. Opgavefordeling i bestyrelsen 

3. Økonomi 

a. Ansøgning til aktivitetspuljen 

4. Landskonferencen 2023 

a. Planlægning 

b. SDS – pladser til Landskonferencen 

5. Psykiatritopmøde  

a. Roll-up og jakker 

6. Næste bestyrelsesmøde 

7. Evt. 

a. LAPDA (Finn) 

Referat:  

Ad 1: 

Ad 1a: Planlagte bestyrelsesmøder – altid fra 10.00 – 15.00:  

Lørdag d. 21.01.2023 Afholdt i forlængelse af planlægningsseminar på Skærbækcentret 

Fredag d. 10.03.2023 Skejby Sygehus v. Lene  

Fredag d. 02.06.2023 DS lokaler Lumbyvej 17, 5000 Odense – Elisabeth booker 

lokale/forplejning 

Fredag d. 25.08.2023 Toldbodgade, København 

Fredag d. 29.09.2023 Landskonferencen i Vejle 

Fredag d. 08.12.2023 Toldbodgade, København (ekstra møde ved behov) 

Ad 1b:  

Temadag med Beskæftigelsesfaggruppen – afventer udmelding fra

 beskæftigelsesfaggruppen. Vores ønske er at en evt. temadag ligger i foråret.  



 

Webinarer – løbende over året ift. Landskonferencen og andre relevante emner. 

Podcast – kommer i løbet af foråret 2023 med Finn I. Brandt og Signe Færch 

Ad 2:  

Der er bred enighed i bestyrelsen om at opgaver løses i fællesskab, og alle har mulighed for 

at byde ind på opgaver. Der er ligeledes mulighed for at sige fra og til efter evne, men der er 

også bred enighed om, at hvis der er nogen der har ideer til aktiviteter, så er det okay at gå 

videre med det. Hvis der er økonomi i det, så forespørges i bestyrelsesgruppen.  

Der er plads til os alle.  

Finn tager sig af Facebook gruppen og Kjeld tager sig af e-netværket.  

Ad 3:  

Vi har 60000 kr. i grundbevilling fra DS. I alt plejer vi at have 110000 kr. i det fulde budget, og 

forventer ligeledes at have det igen i år.  

Marian laver minibudgetter over alle vores møder, så der er styr på udgifter fra gang til gang.  

Ad. 3a:  Kjeld finder ansøgningsfristen for Aktivitetspuljen mandag d. 23.01.2023 og står for at 

udarbejde ansøgning til puljen. Ansøgning godkendes af bestyrelsen før den sendeligt sendes 

til DS.  

Ad 4a:  

 Planlægning af Landskonferencen 2023 er i fuld gang, og der er indtil videre fundet et tema 

for dagene samt bud på evt. oplægsholdere.  

 Landskonferencen afholdes i år d 28 – 29 september 2023 på Hotel Munkebjerg, Vejle igen.  

Ad 4b: 

 SDS – pladser til Landskonferencen 2023.  

Vi havde 2 studerende med på Landskonferencen i 2022 med stor succes. SDS er meget 

interesserede i vores faggruppe arbejde, og derfor ønsker vi fortsat studerende med på 

Landskonferencen.  

Vi tilstræber 2 – 4 studerende på vores Landskonference. Elisabeth kontakter DS vedr. 

Studerendes deltagelse på Landskonferencen.   

I øvrigt kontakter Elisabeth SDS ift. hvad de kan bruge os til som faggruppe – hvad er vi, og 

hvad kan vi etc.  

Ad 5a:  

Roll-ups til Psykiatritopmøde etc. – Finn bestiller Roll Up til vores Stand på 

Psykiatritopmødet. Finn sørger også for at tilmelde vores stand til Psykiatritopmødet til 

sommer, når tilmelding bliver mulig.  

 Jakker – Bestyrelsen har fået jakker for at synliggøre vores faggruppe i faglige arrangementer 



 

 

Ad 6: 

Næste bestyrelsesmøde fredag d. 10. marts 2023 på Skejby Sygehus ved Lene kl. 10.00 – 

15.00 

 Palle Juul Jensens Boulevard nr. 175, indgang K, 8200 Århus Nord 

Lene sørger for lokaler og forplejning.  

Der er parkering i parkeringshus til 45 kr./dag 

Ad 7a:  

Vi er blevet kontaktet af LAPDA (forening ejet af handicap organisationerne). De afholder 2 

konferencer med Kommunerne og Socialstyrelsen, hvor vi er blevet spurgt til at facilitere 

mødet. Der er lavet aftale om, at LAPDA selv står for den overordnede facilitering af mødet 

der bland andet omhandler styrket borgerinddragelse, og faggruppen står for at facilitere 

brugerpanelet. Der er planlagt 2 mødet omkring det – et i Århus og et i Høje Taastrup. Finn 

repræsenterer Fagligt Selskab for Psykiatrisocialrådgivere som Facilitator. 

 

 

Referent 

/ Cira Madsen 

 


