Afdeling 8 – Ordinært afdelingsmøde
torsdag den 12. april 2018
13 beboere fremmødt til spisning
16 beboere fremmødt til afdelingsmødet.
Nina Vinther Jensen bød velkommen til afdelingsmødet.
Før det officielle møde orienterede advokat Jonas Beck om sagen: ”Søren Skole”, herunder Hovedbestyrelsens politianmeldelse af Søren Skole.
1) Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere og referent.
Peter Ottesen blev valgt til dirigent
Ejvind og Hassan blev valgt til stemmetællere
Kirsten Fiil blev valgt til referent.
2) Afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde v/Nina Vinther Jensen.
Hurtig gjort – da der ikke er sket det store siden sidst.
Der har været afholdt halloween og fastelavn sammen med de øvrige 4 afdeling og
Femkløveren.
Håber snart der sker noget i forhold de øvrige ting, der skal laves.
Joan supplerede med, at der er etableret et rum, hvor beboerne kan mødes med
afdelingsbestyrelsen; der er dog kun få der har benyttet sig af det.
Afdelingsmødet tog beretning til efterretning.
3) Fremlæggelse af regnskab 2017 v/ Lene Christensen
Spørgsmål:
- Skal priserne for vask reguleres, nu hvor indtægterne stiger?
- Er der behov for yderligere en vaskemaskine, nu der er flere, der bruger vaskeriet?
- Hvad er grund til, at beløbet for planlagt vedligehold ikke er brugt?
Afdelingsmødet tog regnskabet til efterretning.
4) Femkløveren
Kirsten orienterede:
Femkløveren kører nu på 4 år – det vil sige, at Landsbyggefondens bevilling udløber til efterår 2018.
De 2 projekter (Projekt Solsikken, drevet af Thisted kommune, stoppede september
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2015 efter en 5 årig periode og nu Femkløveren, hvor aftalen stopper efterår 2018)
har afdækket et behov for et samlingssted, hvor den enkelte kan være uden der er
nogen, der stiller krav om bestemte diagnoser o.l.
Men et sted, hvor man ”bare kan mødes”;
som én sagde: ”Hvor er det dejligt at komme i Medborgerhuset – for her kan jeg også møde andre end de der har en psykisk diagnose” (tidligere bruger af Drivhuset)
Men i Medborgerhuset er alle velkomne og der lægges op til, at alle kan bidrage
med et eller andet – alle har nogle kompetencer og evner som kan komme andre til
gode – og til glæde og gavn for fællesskabet.
Der har været og er stadig mange aktiviteter i Medborgerhuset – og stort set alle
aktiviteter har fokus på beboernes mentale sundhed – og ikke mindst at få brudt
ensomheden og få skabet et socialt netværk – først når der er balance i det enkelte
menneskes mentale sundhed kan der tages fat på f.eks. at få en sundere livsstil.
Det er et stort ønske fra brugerne af Medborgerhuset – herunder Foreningen Regnbuen, de 5 afdelingsbestyrelser og ikke mindst de frivillige – at der fortsat skabes
muligheder for et samlingssted i nærområdet.
Foreningen Regnbuen som netop blev oprettet i 2016 – fordi de vil stå klar til at
overtage de aktiviteter som giver mening at fortsætte efter Femkløverens ophør –
men det kræver jo alt andet lige et samlingssted – og måske en ansat, der skal have det daglige ansvar / koordinering af aktiviteterne.
Og der arbejdes aktivt på forskellige mulige løsninger.
Styregruppen for det Projekt Femkløveren har den 14. marts 2018 igen drøftet sagen.
Styregruppen anbefaler, at de frivillige snarest og senest den 26. april 2018 har udarbejdet et oplæg til kommende samlingssted med økonomisk overslag, der er ligger indenfor en mere overkommelig ramme; hvis det alene er de nuværende 639 lejemål, der skal finansierer det vil rammen være omkring kr. 115.000 årligt.
Årsagen til tidsfristen er, at det giver boligorganisationerne mulighed for indkaldelse
til ekstraordinært afdelingsmøder i de 5 afdelinger, således at det er beboerne der
er med til at beslutte om de vil være med eller ej.
5) Behandling af evt. indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag
6) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år (på valg er Nina Vinther Jensen)
Nina blev foreslået og genvalgt som formand for 2 år
7) Valg af 1 medlem til Afdelingsbestyrelsen for 2 år (på valg er Joan Axelsen)
Joan blev foreslået og genvalgt som medlem for 2 år
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8) Valg af 2 suppleanter til Afdelingsbestyrelsen
Hans og Kalle blev foreslået og valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant
9) Eventuelt.
Skilte om Alarmpatruljen er opsat; Kasper forklarede, at det var efter episoden i afdeling 7. Det er af rent forebyggende og tryghedsskabende karakterer.
Det er alle afdelinger, der kan kontakte Kasper, for at få en tilsvarende ordning.

Nina takkede for god ro og orden
Vi holder stadig åben i vore lokaler den 1. onsdag hver måned fra kl. 16.00 – 17.00

Referent: Kirsten Fiil, projekt femkløveren
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