Referat udvalgsmøde Nordvestsjælland d.14.10.2020.
Deltager: Carsten, Susanne, Robert (Storstrøm), Tobias.
Ikke deltagende: Martin, Maja og Patrick.
Sted: Hotel Lux, Slagelse.
1. Valg af dirigent/ordstyrer og referent.
-Carsten vælges som ordstyrer og Tobias tager referat.
2. Godkendelse af forrige referat.
-Referat godkendes.
-Teknisk kan der ikke tages beslutninger, da udvalget ikke er fuldbyrdet.
3. Nyt fra Landsbestyrelsen.
-Der er ikke noget nyt fra Hovedbestyrelsen.
4. Nyt fra udsatteråd.
Ikke noget nyt fra udsatteråd.
-Susanne skal til møde i udsatterådet i Slagelse d. 28.10.2020.
-Carsten skal til møde i udsatterådet i Holbæk d.27.10.2020.
5. Nyt fra boformer.
-Carsten kontakter Roskildehjemmet og prøver at inviterer os ind eller
opfordrer til at Roskildehjemmet til at sende nogle bruger ud til os og så
finder vi et passende lokale.
-Susanne har været i kontakt med Toften, men de melder nej tak
grundet Corona.
6. Julearrangementer.
-Tobias fortæller at sekretariatet kommer med et udspil til en ny
juleaktivitet, samt at de udvalg der har lyst til at dele kravlenisser ud,
gerne må det og hvis der skal trykkes flere nisser, bliver der det.
-Udvalget vil dele nisser ud i Slagelse.
-Udvalget vil dele nisser ud i Roskilde.
-Udvalget vil dele nisser ud i Kalundborg.
-Udvalget vil på næste møde snakke om en jule aktivitet i
medborgerhuse i Kalundborg, hvor der kunne laves lidt julemad/hygge
e.l.

7. Samarbejde over udvalg.
-Robert fortæller at han har taget kontakt til Nordvestsjælland og
Nordsjælland med fore spøgelse om samarbejde.
-Der er aftalt udvalgsmøde på tværs d.17.11.2020 i Ringsted på Cafe
Dagma.
-Udvalget er rigtig glade for Robert´s initiativ og ser frem til samarbejde.
-Et samarbejde kunne være at tage til Holbæk og besøge Cars-vognen
og der er varmestuen Kloster cafeen (Kirkens korshær). For at
repræsentere SAND og lave beboerråds arbejde.
8. Medie kursus.
-Tobias fortæller om medie kursus og at udvalget skal sende 1-2 afsted
fra udvalget og at der opfordres til at udvalget (måske) vælger et
udvalgsmedlem som medie ansvarlig.
Udvalget tror at det ville være en rolle Martin Vibe kunne være
interesseret i og vil spørge Martin om han vil deltage d. 22.
9. Evt.
-Ann.
-General snak om Anns rolle i udvalget og det er ærgerligt at hun ikke
kan deltager meget i udvalgsarbejde.
-Der bliver snakket om at Ann er en del af udvalget, men at den
manglende deltagelse i udvalgsmøder og aktiviteter fra hendes side, gør
at det er svært at forvente/tro på at der er meget arbejde at forvente fra
Anns side.
-Susanne sætter Carsten i stævne til at være suppleant d. 05.10.2020 til
bestyrelsesmøde, da Susanne måske skal til undersøgelse ang. sit knæ
og heraf bliver forhindret i deltagelse.
Slut.

