
Referat af årsmøde den 17.3.2022 

Michael byder velkommen og takker ansatte, frivillige og alle, der støtter op omkring 

rådgivningen. 

1. Valg af dirigent 
 
Michael indstiller Uffe. 
Valget modtages. 

2. Fremlæggelse af årsberetning v/Julie 
Der udtrykkes tak for den modtagelse, som Julie har fået i forbindelse med sin 
tiltrædelse. Der er en god udvikling, flere nye initiativer, de enkelte tilbud kører og er 
under udvikling og flere er kommet til.  
Den Landsdækkende Telefonrådgivning er blevet akkrediteret, og vi har fået en ny 
driftsaftale med Landsforeningen. SIND Rådgivning er pt. eneudbyder af 
telefonrådgivning. 
Vi har fået formuleret en ny frivilligstrategi, der er ansat en koordinator, og vi ser en 
god fremgang ift. rekruttering og fastholdelse af frivillige. 
Vi har fået nyt IT system og er i gang med implementere dette, ligesom der er 
kommet en ny hjemmeside: www.sindraadgivning.dk  
U18 området har fået en donation, og der er nu to psykologer ansat, som bl.a. 
tilbyder børnegruppeforløb. Derudover tilbydes samtaler – og også på tværs af 
projekter i SINDs samlede tilbudsvifte. 
Undervisning og gruppeforløb har været i drift under corona, og der har været stor 
fleksibilitet hos underviserne ift. at lykkes med gennemførsel. 
Vi har fået en fast aftale med Region Midt omkring udbud af undervisningsforløb. 
SIND Erhverv har hele året sikret rekruttering, og der er rettet til ift. nogle af de 
målpinde, som er sat i projektet med Møllerfonden. Flere projekter er forhåbentlig 
undervejs. 
Vores lejemål på Børglumvej er blevet opsagt forår 2021, og der er fundet nye 
lokaler på Gjellerupvej 84A, hvortil vi flytter den 26.4. 
Fortsat stort fokus på økonomien. 
 
Årsberetningen godkendes. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Uffe gennemgår årsregnskabet, som viser et underskud på kr. 16.924 kr. mod  et 
underskud på 43.287 kr. året før, hvilet er acceptabelt. Balancen udviser aktiver og 
passiver på 1.555.475 kr. Bestyrelsen har godkendt regnskabet og Uffe supplerer 
med at sige, at det indikerer, at der er kommet stabilitet i SPR. 
 
Der udtrykkes tak for Uffes store indsats. 
 
Regnskabet godkendes. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
Vedtægtsændringer: 

http://www.sindraadgivning.dk/


Der har i ledelsen og i bestyrelsen været et ønske om at foretage nogle 
vedtægtsændringer. Et lille udvalg har kigget på vedtægterne, formuleret nogle nye, 
som Landsforeningen har godkendt. 
Det drejer sig bl.a. om: 
At vi får nyt navn fra SIND Pårørenderådgivning til SIND Rådgivning. 
Ligesom målgruppen for vores virke er blevet præciseret. 
Og SIND Erhverv aktiviteten er præciseret i vedtægterne. 
Ift. foreningens grundlag er der kommet en tilføjelse, så vi også yder hjælp til 
borgere, som ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet. 
Vedr. medlemskab – man skal være medlem af SIND for at være stemmeberettiget 
på årsmødet. Landsforeningen har tilbudt at lave et medlemskartotek. 
Vedr. bestyrelsen – 5 medlemmer vælges på årsmødet, og da bestyrelsen består af 
8 medlemmer vil formanden ved stemmelighed have to stemmer. 
Suppleanter kan deltage i bestyrelsen uden stemmeret. 
Der kan sidde en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen – og uden stemmeret. 
Beslutning om nedlæggelse af foreningen skal godkendes på årsmødet. Og ved 
beslutning herom i utide, skal der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde. 
 
Årsmødet godkender de nye vedtægter. 
 

5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen 
Simon, Vibeke og Michael er på valg. Alle ønsker at blive genvalgt.  
Og bliver valgt ledsaget af applaus på årsmødet. 
 

6. Valg af intern revisor 
Uffe bliver valgt. 
 
Som ekstern revisor fortsættes med BDO. 
 

7. Eventuelt 
Det skal overvejes at finde en ny form for årsmødet med tilmelding og oplæg. 
 

 

 


