Referat Regionsudvalgsmøde d. 29/8-2015. I Odder.
Fraværende: Michael og Lissi uden afbud.
Dagsorden: Godkendt.
Referat: Godkendt.
Situation:
Der er stiftende generalforsamling i Struer d.1/9 2015. Ikke mange tilmeldte.
Jan stiller ? til om der bliver en LF i Struer.
Der er stiftende generalforsamling i Syddjurs d. 7/9 2015. Tilmelding senest d. 1/9 2015.
Er der nogle der kan deltage henvendelse til Jan.
Vi blev lovet et system til online betaling. det skulle være sendt ud til Lf. Det er afprøvet
og skulle være rigtig godt. Jan tager det op på RU møde i Sep.
Jan har lavet en påtale om samarbejdet med Sekretariatet om samarbejdet. Det halter
forfærdelig meget. Og det bliver sværere og sværere at komme i kontakt med dem og få
svar. Jan var blevet lovet en personlig samtale med Henrik. Jan har forsøgt at ringe
utallige gange med uden succes. Truels og Jan tager en snak og der vil Jan forklare det
store problem. derefter Tager vi det op til RU mødet. Det er et MEGET stort problem
med Sek ,Henrik , LF og det generelle samarbejde. De har en alt for lang behandlingstid.
De udsender ikke som lovet. Ting bliver oftest modtaget alt for sent i forhold til svar
frist.
”Tæskehold” ”Taskforce” ”Rejsehold”
1 udkast til folder er blevet sendt retur og er på ingen måde godkendt. Alle meldte
tilbage at det var noget hø der var lavet ud fra det første møde. Der skal startes forfra i
processen om at sætte et rejsehold i gang. Efter at 1 udlæg er kasseret går Miriam til
Anne Sander, og der bliver lavet en ny folder. Den er ikke bedre end den 1. Så nu skal
”rejseholde” debatteres på RU møde i Sep.
Vi aftaler at RU Midtjylland sender et åbent brev til HB, og stiller ? til samarbejde,
problemer osv. Vi debattere om vi skal skrive om vi skal nævne brevet og debattere det
på RU mødet i Sep. Brevet vil bliver sendt til HB ugen før RU mødet.
Vi arrangerer et nyt opspringsarrangement i Basar vest til Oktober. Jan tager kontakt
dertil.

Jan har været til møde i Herning LF og Herning kommune om samarbejde. Mødet gik
rigtig godt, og der ser ud til at blive et godt samarbejde om udbud, motivationsgruppe
osv.
Jan lovede at RU ville komme til Herning marts og lave et opsporingsarrangement.
Vi snakker om at afholde et weekend kursus for type 2 diabetikere. evt. på Saxild
højskole. Hvis vi laver det med noget motion ind over skal vi ikke betale moms. Der
kommer et tilbud om et evt arrangement som Jan sender rundt. Der skal evt. søges nogle
fonde osv. Vi laver en lille gruppe til at varetage opgaverne til et sådant projekt. Jan ,
Winni tager de store opgave. Louise vil gerne hjælpe med at udfærdige et program men
ikke med ind over det økonomiske.
Regionsmøde:
Vi har regionsmøde i Midtjylland d. 27/9 2015 i Silkeborg.
Vi vil fortælle om:
- storcenter Nord opsporing,
- Herning, Basar vest opsporing,
- evt. det åbne brev til HB,
Vi skal synge ” Jeg plukker fløjlsgræs” Kim Larsen.
Evt.
Der skal vælges en ny næstformand i sundhedsbrugerrodet og patientinddragelsen. De
glemmer at fortælle når de flytter deres møder. Så Jan er flere gange blevet ”holdt” uden
for.
Næste møde ?

Referat: Winni
Jan har snart fødselsdag og i den forbindelse afholder han reception Mandag d. 21/9
2015 kl 13- 17.

