Fællesmøde, Socialpsykiatrien Skanderborg Kommune

Referat af fællesmøde d. 12/5 2022
Deltagere: Heidi, Lars en borger.

Dagsorden til mødet d. 12/5 2022 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Lokale: Mødelokale 1, 2. sal, Skanderborg Sundhedscenter.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Orientering fra ledelsen (Thomas)
a. Status på flytning
4. Opfølgning på punkter fra tidligere møder
a. Opfølgning på temamøder (se beskrivelse på hjemmesiden)
b. Aktiviteter hen over sommeren er under planlægning
5. Indkomne forslag og mail
a. Forslag om andre åbningstider i klubben (Hanne Corneliussen)
6. Evt.

Referat
Ad. 1:

Godkendt

Ad. 2:

Godkendt

Ad. 3:
Vi er jo blevet stillet i udsigt, at Socialpsykiatrien skal flytte til pavillon 5 på Sølund.
Men der er nogle problemer i de gamle pavilloner i forbindelse med udnyttelse af kælderen. Lokalerne er
ikke godkendt til at man opholder sig der i så lang tid ad gangen, at de kan b ruges til værksted.
Det er derfor sandsynligt, at vi i stedet for pavillon 2 skal flytte til pavillon 5.
I 5 kan der indrettes værksteder i andre etager end i kælderen, så problemet kan løses på den måde.
I forhold til tidligere udmeldinger problematiseres det på mødet, at vi skal have lokaler på øverste etage,
hvor der er skråvægge. Det opleves mere trangt end de andre etager.
Heidi oplyser, at der i pavillon 5 er mulighed for at alle indervægge kan flyttes da de ikke er bærende
vægge. Der er dermed mulighed for at indrette det så vi finder det hensigtsmæssigt.

Ad. 4:
Temamøder:
Processen er beskrevet af konsulenten. Materialet kan ses på hjemmesiden. Der blev ikke tilføjet yderligere
på dette møde.

Ad. 5:
Indkomne forslag
Der er kommet et forslag om ændring af åbningstiden i klubben, så der lukkes tidligere om aftenen og de
personaletimer, der spares på denne måde, bruges til at åbne Væksthuset tidligere andre dage.
En del af årsagen til, at Væksthuset åbner som nu, er at personalet har andre opgaver, som skal løses
udenfor åbningstiden.
Der ændres derfor ikke på åbningstiderne.

Forslag om aktivitet i Væksthuset med fællessang. F. eks. en gang om måneden. Dette er et forslag vi
umiddelbart kan gå videre med.

Forslag om, at vi ændrer navnet i MobilePay, så der ikke på ens kontoudtog står Socialpsykiatrien. Dette vil
der også blive arbejdet videre på.

Ref: Lars Adamsen

