Referat af bestyrelsesmøde nr. 32, afholdt tirsdag den 14. december 2021 kl 17.
Til stede: Sv. E. Christiansen, Erik Vinding, Knud Melballe Olsen, Jette Jensen, Vibeke H.
Christensen og Mette Olsen
Fra administrationen: Troels Behr, som optog referat

1. Referat af forrige møde, nr. 31.
- Referatet blev godkendt.

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 21.9.21
- Der var enighed om, at fremmødet var utilfredsstillende, og det var nok en fejl, at der
ikke blev bedt om aktiv tilmelding. Det gør forretningsføreren fremover.
- Den igangværende runde med deltagelse i de enkelte medlemmers bestyrelsesmøder vil
formentlig også være med til at skærpe interessen.
- Medlemmerne skal spørges om ideer til budgettet for SUF, hvor der er fastlagt møde til
den 28.2.22. Vi skal udnytte muligheden for at få indflydelse på budgettet, og der skrives
til alle medlemmer snarest.

3. Møde med medlemmerne
- Der er indtil videre afholdt møder med Bryggergården og Huset William, og begge
møder forløb tilfredsstillende.
- Der er nye møder på vej i 2022
- I denne forbindelse drøftedes KS-problematikken, hvor alle medlemmer klager deres
nød. Det blev konstateret, at vi nok ikke kan få nedlagt organet, men der er enighed om,
at produktet kunne være bedre. Så Mette og Jette påtog sig at forfine vores eget papir
med Vibeke som koordinator. Opgaven udføres i januar 2022.

4. Hvordan får vi nye medlemmer blandt de øvrige selvejende i København?
- Der er gang i drøftelser med formanden for Johannesgården, John Steffensen, og de
forventes at indtræde til foråret.
- Øvrige kontaktes telefonisk eller pr mail, og der er tale ok følgende:
- Damsøgård, Skjulhøjgård, Tingbjerghjemmet, Dronning Ingrids Hjem,
Bispebjerghjemmet og Håndværkerforeningens Plejehjem.

5. Indbydelse til debatmøde med det nye sundhedsudvalg.
- Vi sender en hilsen til de nye medlemmer i begyndelsen af 2022 og foreslår mulige
datoer for mødet, som efter aftale afholdes på Klostergården.

6. Konference på Konventum i foråret 2022
- Der sendes en hilsen til borgmesteren først i det nye år, hvor vi beder hende
give nogle bud på dage i april/maj, hvor hun kan deltage. Derefter planlægger vi mødet,
som skal tage udgangspunkt i Tillidsdagsordenen.

7. Mødeplan for 2022:
- Følgende dage, som alle er onsdage blev vedtaget: 2.2, 4.5, 29.6, 14.9 og 30.11.
Møderne starter kl 14 0g det første møde, den 2.2, holdes på Peder Lykke Centret.

8.

Eventuelt
- Nattevagtsordningen, som borgmesteren har gennemtrumfet med støtte fra fagforeningen
giver store problemer og nævnes med møderne med medlemmerne. Tages op på et senere
møde.

