Holbæk-Odsherred

Bestyrelsens beretning – Hjernesagen Holbæk / Odsherred.
Vi har arbejdet på en ekstraordinær indsat i Odsherred området. Været meget bevidst om at tiltrække nuværende samt nye medlemmer. Vi har lavet et ekstra månedligt medlemsmøde, hvor vi
bl. a har trukket på fys. ergo. og hjerneskadekoordinator. Vores aktuelle pjece er delt personligt ud.
Det har givet resultat med flere medlemmer samt lidt flere som møder op. – Vi FORTSÆTTER.
Samarbejde med Holbæk Sygehus har været på stand by – mest p.g.a Sundhedsplatformen.
Samarbejde med Genoptræningscenteret på Rebslagervej. Er meget imødekomne og der deles pjecer ud til de ca. 60 apopleksi patienter, som hjemmetræner.
Centralt arbejdes med at man i genoptræningsplanen får / visiteres til normal, speciel eller avanceret niveau.
Hjernesagen centralt har aftalt check på hjerneskadeområdet med Sundhedsministeren.
Vi har forsøgt at lave et varieret program, som opfylder flest mulige ønsker.
Vi flyttede fra CSU p.g.a.” flytterod ”. Vi er blevet meget vel modtaget på Elisabeth Centeret. Vi har
fået gode ” rammer ” med plads til stille – tanke zone – dejligt.
Vi deltog i Sundheds dagen 2017 og overvejer 2018.
VISIONER:
Synlighed er et stort fokus – ikke mindst da vi skal forberede, hvordan HJERNESAGENS 25. års jubilæum skal markeres både lokalt og centralt.
Flere og aktive medlemmer søges – håber alle vil hjælpe.
Udfordringer med program for forår 2018. Efterårs program vil med udgangspunkt i ønsker blive
med mere bindende og klare aftaler.
Pårørende kursus i Ringsted for vores område i august. – sponseret af donationer til det centrale
område. 8 steder i landet.
Storskærm på Elisabeth Centeret vi må gerne komme på og Thomas Garlov (journalist i Hjernesagen) har lovet at hjælpe med teknikken.
STOR TAK for samarbejdet til øvrige bestyrelse. Håber det vil fortsætte i den nye.
På bestyrelsens vegne
Ilse.
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