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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 den 17. marts 2016 kl. 16.00 i
Håndværkerforeningen, Dr. Tværgade 2 A, 1302 København K.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12.01.2016
2. Meddelelser fra formanden
3. Valg af næstformand
4. Godkendelse af regnskab 2015. Vedlagt.
5. Evaluering af dialogmøde med Koncernservice 20.01.2016 og den ny sammenskrivning af
udfordringer i relation til samarbejdet med KS.
6. ERFA-mødet 01.03.2016. Drøftelse af frivillighed. Hvordan skal vi arbejde videre hermed.
Næste ERFA-møde.
7. Skal vi gå i medierne. Se vedlagt artikel fra Ældresagen.
8. Kommende arrangementer og tiltag herunder repræsentantskabsmødet 26. maj 2016 kl.
16.00. Sted og tema.
9. Skattefri godtgørelse for telefon og administration. Se vedlagte vejledning
10. Evt. herunder nyt møde
Ad. 1.: Godkendt
Ad. 2.: Orienterede om formødet 07.04.2016 i Sjællandsgade. Borgmestermøde er 25.05.2016. Vi
skal have nogle emner hertil. Bedre ældreliv. Hvordan forbedre. Ældremillionen er jo kun en dråbe i
det store vand, der er manglende ressourcer. Hvad vil borgmesteren gøre for at det kan blive bedre.
Vi skal også spørge ind til Koncernservice, IT og det nye lønsystem. Er fejlene rettet, så det
fungerer nu? Der er godt gang i frivilligheden på de selvejende plejecentre. Hvad med mulighed for
en pose penge til et udviklingsprojekt for frivillighed på de selvejende institutioner.
Ad. 3.: Erik Vinding valgt til næstformand.
Ad. 4.: Regnskabet blev godkendt med en enkelt tekstmæssig ændring.
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Ad. 5.: Frede arbejder videre med færdiggørelse af ny sammenskrivning af udfordringer i relation
til samarbejdet med KS. Vi skal have et nyt møde med KS i løbet af april. Vi spørger om Birthe
Rasmussen, Randi Krogdal Steen og Lotte Breum vil deltage igen. Evt. kan der også være andre,
som gerne vil deltage.
Ad. 6.: ERFA-mødet havde været godt med en god drøftelse. Desværre lidt dårlig repræsentation
fra forstanderside. Svend Erik vil tale med Karen Stæhr, FOA omkring frivillige på plejehjemmene.
Til næste ERFA-møde (repræsentantskabsmødet) var der stemning for at få Konsulent Inger
Billund, der skal tale om et udviklingsprojekt for frivillighed på de selvejende plejecentre.
Ad. 7.: Svend Erik havde fulgt debatten i radioen embedslægetilsyn for hele landet og alvorlige fejl.
Rigtig mange havde udtalt sig. Det kom til at lyde som en stor historie i København. Men det var jo
ikke tilfældet. Det var en storm i et glas vand. Men forstanderne vil ikke gå ind og korrigere, fordi
de ikke ville risikere at kom i konflikt med forvaltningen. Men Selvejenetværket kan gå ind og
udtale sig i en konkret sag. Undersøge sammen med nogle forstandere og så gå ud med en
redegørelse. Men vi skal være sikre og skal kunne svare på næste omgang spørgsmål.
Ad. 8.: Da der er møde 25.05.2016 med formænd og forstandere og borgmesteren og direktionen
flyttes Selvejenetværkets repræsentantskabsmøde til tirsdag 14.06.2016 kl. 17.00 med efterfølgende
spisning. Frede finder et sted.
Ad. 9.: Der kan ydes op til ca. 3.400 kr. til telefon og administration skattefrit til frivillige. Der blev
opnået enighed om en omkostningsgodtgørelse til formanden på 2.300,00/år og til menige
medlemmer 1.400,00/år. Anne-Marie ønskede p.t. ikke at modtage.
Ad. 10.: Der afholdes et kort bestyrelsesmøde 14.06.2016 kl. 16.00 forud for
repræsentantskabsmødet.
Referat v/frede mølgaard

