Arbejdsmøde 15. Marts 2021
Tilstede er; Flemming, Ewald, Pino, Nancy, Christina(via nettet)
Dagsorden;
-Generalforsamling
Om vi skal opstille en kandidat til HB’s forpersonsskab, hermed ment christina. Østjylland opstiller
Christina til forpersonsskabet.
Hvem stemmer? Vi skal også se om vi ikke kan få nogle forsorgshjem med til GF. Der stilles forslag
om at vi aktivt opsøger vores miljøer og prøver at få dem med.
Vi tænker lige om hvor stemmerne skal fordeles og hvem der stemmer fra udvalget og aftaler det
på mandag.
- Indkøb
Der stilles forslag til at købe vores egne termokander. Vi aftaler at købe tre der passer til det nye
kaffemaskine. Tidens farver er ikke besøgt endnu, men gøres en af de næste dage.

- Kommunebudget forslag fra SF
Det understreges det er vigtigt at holde os apolitisk mht forslaget/kun ligger navn til hvis vi kan stå
inde for. Der forslås et brugerpanel til at informere SF om emnet. Flemming tager kontakt til
Annbritt
Kristian Wurst har inviteret christina med til et møde om den sociale investeringsfund 26. Marts
12.00-13.00 via zoom.
”Vi er slet ikke i mål”. VS har fået 80, hvor at KBH får 50, om ugen! Derfor skal vi også være efter
dem mht at aktivt hjælpe vores udsatte. Det kan kristians møde måske bruges til.
i KBH er de kommet på en ”ringe liste”, således at vaccinen kan gives til udsatte i stedet for
tilfældige borgere. Den her ”vil du have en vaccination? Så kom med her” virker bedre for nogle
brugere/udsattte.
IT
PC’en skal monteres under bordet med piktogramskruer og metalbånd. Flemming finder noget
bånd og pino får bestilt pikogramskruer. Bordpladen er 20mm tyk.

Evt

Mht sikkerhed skal vi have snakket om hele situationen med ting der forsvinder da det er
uholdbart at vores kontor mister ting hele tiden. Et nøgleskift er også velkommen. Der snakkes
med ove om tingene.
Nancy forslår at vi samles til GF på kontoret. Hun låner gerne os projektoren.
Hvordan får vi forsorgshjemmene med? Kender vi nogle på forsorgshjem i vores område? Vi
tænker os om og vender den næste mandag.

