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Referat fra den ordinære generalforsamling den 27. februar 2018 

Kun få deltog i generalforsamlingen, som var udfordret af snefygning og influenza. 

Formanden bød velkommen og Lars Jacobsen blev valgt som dirigent. 

Lise Buhr blev referent og Marian Buhr og Susanne Meibom blev valgt som stem-

metællere. 

Kristian Buhr forelagde den mundtlige beretning, hvori han især takkede den øvri-

ge bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. 

Han redegjorde for det projekt for 12-18 årige, som vi har i støbeskeen, og som Lyk-

ke Garding lige nu sidder og arbejder med at færdiggøre til deadline den 1. marts 

2018 hos TrygFonden. 

Forældrene er indtænkt i forløbet. Børneattester vil være en forudsætning for del-

tagelse fra de frivilliges side, Vi har en mulig mindfulnessinstruktør tænkt ind. 

Der vil foreligge svar om 4 måneder. 

Alle vore grupper fungerer fint, og der er god tilstrømning til dem. 

Vi er lykkedes godt med at synliggøre vore tilbud. Det høster vi nu frugterne af. 

Den generelle øgede synliggørelse gør også, at vi bliver tænkt ind i mange kom-

munale projekter helt fra bunden. Det har vi det rigtig godt med. 

Ind imellem er vi nogle, der må fordele os, når begivenhederne falder sammen. 

Det er dog et luksusproblem. 

Aktuelt er vi tænkt ind i den regionale KKR konference, i planlægningen af Psyki-

atriens Hus, magistraterne Sociale Forhold & Beskæftigelse, Børn & Unge og Sund-

hed & Omsorg projekt om velfærd 0-100 år. Desuden deltager vi i ”Hvad med bør-

nene?”, ”Ung uden Filter” og Sindets Dag.  

Vi bliver også bedt af undervisere om at levere undervisning til valghold i psykologi 

i Udskolingen. 

Vores første temaaften i år bliver med Sanne Roesen, som skal tale ud fra Pårøren-

deperspektivet. 

Økonomien ser pæn ud lige nu. 
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Frivillige: Vi har fået en ny ung frivillig, Luna Schmidt, som er nyuddannet fysiotera-

peut. Hun har allerede lavet oplæg i Ungegruppen om sammenhæng mellem 

krop og psyke. Det gentager hun ved Frivilligcafeen den 6. marts. 

Kristian Buhr bruger anledningen til at takke alle vore frivillige varmt for deres dedi-

kerede indsats for Bedre Psykiatri Aarhus. 

Han takker især Inge Roesen for det store arbejde, hun har lagt som telefonrådgi-

ver gennem mange år. Inge drosler nu ned her, men fortsætter som kritisk revisor 

for os. Båndet til hende er dermed heldigvis stadig intakt. 

Hjemmesiden er næsten intakt og fungerer fint med hjælp fra Jørgen Skouboe. 

Facebook bruges flittigt af stadig flere. Vi følges af 800 personer, så vi kommer 

langt omkring. 

Sanne Roesen fortæller, at hun stadig holder oplæg hos OPUS, hvor hun fortæller 

om at være pårørende og passe på sig selv. Hun nævner altid Bedre Psykiatri som 

et sted, hvor man kan få hjælp til at være den bedste udgave af en pårørende. 

OPUS indgår i Recovery forløbet for en person med skizofreni, og hele familien er i 

princippet tilknyttet. 

Hele paletten dækkes: Psykoedukation til alle parter og beskæftigelsesvinklen er 

tænkt ind. 

Vi er også kommet med i kommunens ældreblad Vital som en forening, der dæk-

ker de pårørende. 

Det er sket via vores deltagelse i netværket ”Når livet er svært”. Netværket har en 

folder, som vi optræder i. 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt med klapsalver. 

Regnskabet blev godkendt, og budgetforslaget vedtaget. 

Formanden genvalgtes for 2 år.  Det samme gjorde bestyrelsesmedlemmerne Thy-

ge Buhr og Lykke Garding. 

Suppleanterne Susanne Meibom, Camilla Christensen, Claus Andersen og Jørgen 

Skouboe blev genvalgt for et år. 
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Repræsentantskabsdelegerede: Kristian Buhr, Thyge Buhr og Lykke Garding blev 

genvalgt, og bestyrelsessuppleanterne går ind som suppleanter til repræsentant-

skabet i den rækkefølge, de er valgt til bestyrelsen. 

Kritisk revisor: Inge Roesen er genvalgt 

Lise Buhr efterlyste frivillige, der vil gå ind med kort varsel til Frivillig hovedstads be-

givenhederne. Varslet er somme tider ret kort i forhold til vores planlægning. 

Sanne Roesen, Susanne Meibom og Heidi Christensen melder sig som kontaktbare. 

Lise Buhr tager det op igen på frivilligcafeen den 6. marts. 

Kristian Buhr takkede dirigenten for god ledelse og de deltagende for god ro og 

orden. Og så var der kaffe, te og lækker kage og en masse snak. 

 

Referent:  

Lise Buhr 

 


