SIND Ungdom Ekstraordinært landsmøde 2021
Referat
Velkommen
Landsformand Theodor Gjerding byder velkommen til ekstraordinær generalforsamling, som skal
afholdes efter sidste landsmødes udfald.
1. Formalia
1.1 Valg af dirigent
Christine Ravn Lund indstilles – godkendt.
Christine præsenterer sig og sætter rammerne. Opfordrer til den gode tone.
1.2 Valg af referent
Sofie og Nanna indstilles – godkendt.
1.3 Godkendelse af mødets gyldighed
Lever op til alle formalia – godkendt
1.4 Godkendelse af mødets dagsorden
Lever op til alle formalia – godkendt
1.5 Konstatering og kort præsentation af fremmødte
22 stemmeberettigede til stede
1.6 Valg af stemmetællere
Claire og Galina indstilles - godkendt
2. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
3. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
3.1 Præsentation af Maiken Mortensen
32 år, bor i Viborg, søn på 9 år og en lille hund. Frivillig i SIND Ungdom i snart et år, og har
her mødt mange, som nu betyder meget for hende. Mødet og fællesskabet i klubben, har
gjort indtryk og den åbenhed og ærlighed er uvurderlig. Hun brænder for, at alle med
psykisk sårbarhed skal opleve et fællesskab som vores. Håber vi kan rekruttere frivillige, der
kan lave endnu flere fællesskaber, så endnu flere kan opleve fællesskabet. Vil bidrage med
åben og ærlig dialog, og vil fokusere på trivsel.
3.2 Præsentation af Tore Riisbjerg Thomsen
Har været frivillig i fire år, to år i lokalbestyrelsen i Århus. Står for bl.a. økonomi i klubben.
Synes SIND Ungdom er fedt og vigtigt, når en ung mand eller kvinde kommer og bliver
beriget gennem fællesskabet, og har en betydning for det hele liv. Når man kan hjælpe med

dagligdagsaktiviteter, som fx madlavning og at handle, som gør, de bedre kan overskue det
derhjemme også. SIND Ungdom er et fællesskab med højt til loftet, der skaber frirum for
den unge, så de kan opleve at alle har noget at bidrage med, som de vokser af.
Kan bidrage i Landsbestyrelsen, vil sørge for at den enkelte klub’s stemme kommer frem, og
at vi laver mere på tværs. Landsbestyrelsens vigtigste opgave er at skabe de bedste
rammevilkår for arbejdet i klubberne.
3.3 Præsentation af Morten Skovgaard Jensen
Johannes hilser fra Morten, som ikke er til stede. Et af de mest aktive medlemmer, kommer
fast i Viborg de sidste 7½ år, og har kun misset to klubaftener, og deltaget i alle ture. Han
ved hvad der rører sig, kender til hovedformålet og ved hvad der skal til for at vokse, især
hvad der skal til for de unge. Er i lokalbestyrelsen i Viborg, bidrager til rekruttering,
interviews, er et godt ansigt udad til, fortæller gerne om SIND Ungdom og er med til at
skabe et fællesskab med plads til alle, og det vil han gerne føre videre gennem
Landsbestyrelsen.
3.4 Debat
Peter: Vil gerne høre om de vil være med til at sørge for mere gennemsigtighed, når de skal
arbejde, så flere af lokalforeningerne er med til at tage beslutninger, så også brugerne kan
være med i beslutningerne.
Maiken: Sidder til daglig med lovgivning, og vil gå det efter. Det er naturligt at alle
medlemmer bliver hørt ind i arbejdet, vil gerne arbejde for gennemsigtighed.
Tore: Noterede sig ved sidste landsmøde at vedtægterne skal kigges igennem, og at skabe
et repræsentantskab i hver klub, hvor de kan mødes med Landsbestyrelsen oftere.
3.5 Afstemning
Maiken Mortense valgt ind med 19 stemmer
Tore Riisbjerg Thomsen valgt ind med 19 stemmer
Morten Skovgaard Jensen valgt ind med 19 stemmer
4. Valg af suppleanter
Ingen indkomne opstillinger
5. Eventuelt
Theodor: Velkommen til de tre. Landsmødet var voldsomt sidst, så opfordrer til at vi ser
fremad – nu er vi en dygtig bestyrelses, et godt mix, og glæder sig til at kigge på arbejdet
fremadrettet, der er meget at tage fat på. Kommer til at arbejde på open-call-møder, for
alle medlemmer og interesserede.
Julius: I forlængelse af sidste møde, tillykke til alle valgte. Håber at alle vil tilstræbe at undgå
en tilsvarende situation som det sidste år.
Christine takker af, takker for god ro og orden og ønsker held og lykke.

