Referat af bestyrelsesmøde nr. 29, den 28. oktober 2020, på restaurant Cap Horn, Nyhavn 21, København K..
Til stede: Sv. E. Christiansen, Erik Vinding, Knud Melballe Olsen, Jette Jensen, Vibeke H. Christensen
Fra sekretariatet: Frede Mølgaard og Troels Behr, som optog referat
1.

Referat af møde nr. 28, afholdt den 7.september 2020, blev godkendt

2.

Diverse møder i den kommende tid
I dag, den 28.10, skulle vi have holdt møde med ministeriet, men det er blevet udsat til der kan holdes et fysisk
møde. Vibeke problematiserer den beslutning, og bestyrelsen beslutter, at man gerne vil have et virtuelt møde.
Troels har rettet henvendelse til ministeriet og bedt om forslag til mødedato. KL`s oplæg til bedre ældrepleje er
sendt til bestyrelsen fra Vibeke.
Der er indkaldt til møde med kommunen for alle selvejende plejehjem den 25.11.20, og formanden ønsker, at
vi beder om optagelse af et punkt på dagsordenen: ”Hvordan får Selvejenetværket indflydelse på kommunens
budget for ældrepleje?” Frede skriver herom til forvaltningen.
Mandag, den 2.11.20, holder formand og næstformand et møde med Trine Madsen, som er socialdemokratisk
medlem af Sundheds- og ældreudvalget, og som vi tidligere har haft gode kontakter med.
Den 27.11.20 har vi møde med borgmesteren, og det er indtil videre et fysisk møde.
Troels har sendt mail til Mads Wallentin i forvaltningen og bedt om et nyt møde i den løbende række, vi har
haft om selvejets muligheder, KS og andre forhold af fælles interesse. Det forventes, at mødet bliver efter
borgmestermødet.

3.

Eventuelt og næste møde (julemiddag)
Næste møde er aftalt til tirsdag, den 17.11, kl 16 med efterfølgende julemiddag. Indtil videre er der bestilt bord
kl 17.30 på Nimbs Brasserie, hvilket næppe kan være mere centralt i forhold til offentlig transport. Men det
skal afklares, om vi kan få et mødelokale (til en anstændig pris) kl 16. Afklaring sker i den kommende uge.
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