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1. Godkendelse af dagsorden
- Rettelse til dagsorden ønske omkring, at Camillas punkt er allerede nummer 3. Dette afgøres fremadrettet til fremtidige dagsordner. Herefter dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat
- Referatet er godkendt

3. Camillas punkt
- Økonomi: økonomien er fin i CUB, men den er presset i Fagcenteret og dette er selvfølgelig noget,
som også påvirker CUB, da vi skal være solidariske.
- Sygefravær: er acceptabelt.
- Juleåbent: anbefaling er, at vi holder lukket i 2018 mellem jul og nytår.
Vi opfordrer til, at borgerne bruger Frirummet, Sindklubben eller Kildehuset.

4. Nyt fra Centralt dialog forum
- Malene orienterer, at der er fokus på, hvordan der kommer flere jobs til Brugerlærerne.
Vi drøfter det kort, hvad der kan være i spil.
- Der er et ønske omkring, at der skal ansættes flere peers.

-

Ønske omkring bedre bostøtte med fokus på drømme og behov.
Bedre koordinering mellem borgerne, kommunen og regionen i forbindelse med indlæggelse (se
referat fra CDF)
Forslag omkring tilbud til de ’gode borgere’, der gerne vil mødes på café med andre ligesindede.
Sinds lilleskole tilbyder kursus i ordblindekursus.
Søgt midler ift. psykiatriske servicehunde
Forslag til dagsorden: ønske omkring at punktet er uddybet, således man kan forberede sig.

5. Runde – drøftelse af de forskellige tilbud og kort status på, hvad der fokus omkring i tilbuddet.
- Bageriet: Juleproduktionen er gået i gang og der er fokus på den nye kollega  Den nye kollega er
fortsat koblet på VR. Der er et fint flow af visiterede på vej ind i Bageriet 
- Rehabiliteringscollege:
Verdens mentale sundhedsdag – bred enighed om, at det var en rigtig god dag.
Livshistoriefortælling – Fornemmelse fra én af medlemmerne er, at medarbejderne på college virker fortravlet. Flot program/men det virker tilfældigt ift. varetagelse og teknik administration. Dette
tages med til næste p – møde. Dog kan medarbejderne altid tage en akut samtale, så dette er positivt.
- Butik-Caféen:
Halloween party på fredag er der fokus på: Både ift. mad, kage og pynt.
- Hesteskoen: - ingen repræsenteret
- Idræt – og kultur:
Brætspilscafé er startet op hver torsdag – der er plads til flere.
Munter mandag er startet op. Meget hyggeligt. Næste gang er 5. november.
- Mødestedet:
Fortæller om turen til Skallerup Klit – turen var for kort, men super god.
Derefter Hacketon

6. Udviklingsplan 2020
- Nysgerrighed fra formanden ift. drøftelse af udviklingsplanen. Eksempel ift. facebook Jens vil gerne
arbejde frivilligt. Hvordan sættes det i stand? Hvordan får vi det opdateret? Dette vil Jens gerne
være en del af. Dette tages med til medarbejdermødet på Rehabiliteringscollege.
- Hvordan får vi skabt et forum, hvor vi kan drøfte det med medarbejderne?
- Skal ikke være sure pligter. Så hvordan kan borgerne på college tage ansvar ift. opgaver?
- Dem der kommer her i huset skal finde ud af, hvordan man tager hul på de mere ’kedelige’ pligter.
- Mentalitet eller kultur skal ændres. Men hvordan gør vi det? Vi skal være mere direkte.
- Hvad med frivillige børs for borgere, hvor man melder ind med, hvad man er god til 
- Lokalt dialog forum vil gerne ideudvikle sammen med medarbejderne af college.
- Der kommer en klar udmelding et ønske om genoptagelse af husmøder på college igen.
- Hvad er formålet med lokalt dialog forum? Forslaget er, at vi rydder dagsordenen til næste møde
og går i proces omkring dette: hvad er formålet med LDF, hvad vil vi arbejde med i fremtiden og
hvordan gør vi det?
- Camilla foreslår, at hun kommer med en generel fremlæggelse af udviklingsplanen for Fagcenteret,
når denne skrivelse er kommet.
7. Opgaver til formanden
- Ny formand – ikke bare et navn, men også vigtigt, at der bliver set på, hvad der kan gøres?
- Hvordan får vi flere mennesker med fra de andre tilbud?
- Formål: Kunne det være relevant, at formanden tager ud til de lokale tilbud? Det aftales, at vi skal
have præciseret, hvad LDF egentligt er for en størrelse og formålet. Så derfor venter vi med dette
punkt til næste gang.
8. Ordlyd fra referat 25/6 2018
- Camilla fortæller, hvad læsningen af referatet gjorde ved hende og hvorfor hun synes, at det kunne
være relevant at stille sig lidt nysgerrigt ift. ordlyden af referatet og også generelt. Dette fører til en
god drøftelse.
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9. Mødedatoer for resten af året: 10. december og 28. januar 2019.
Vi holder årets sidste møde i Bageriet!

10. Evt.
Spørgsmål til hvornår LDF må møde Jørgen Hein.
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