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SDATO OG TID:   25. maj 2016 kl. 17-20  

STED:    Outsiderens lokaler, Vesterbrogade 103  

TIL STEDE:  Thomas Larsen, Lene Hermann, Marie Lange, Mikkel, Klavs Serup  

Rasmussen, Jens Rønn Pedersen, Peter Bischoff, Nis Bjarnhof, Wenkina  

Weidner, Mikkel Munk Appel, Camilla Kragh Fruensgaard, Grethe Kildegaard  

Nielsen        

  

  

REFERAT  
  

1) Valg af dirigent Klavs Serup Rasmussen  

  

2) Valg af referent  

Grethe Kildegaard Nielsen  

  

3) Formandens beretning  

Ved formand, Klavs Serup Rasmussen.   

  

Se bilag 1.  

  

Kommentarer:   

• Det er godt med blikket udefra, hvor Klavs følger, hvordan Outsideren bliver hørt andre steder.  

Det bliver fremhævet, at vi nu er mange klipper og ikke kun en klippe.  

  

4) Virksomhedens beretning  

Ved daglig leder, Camilla Kragh Fruensgaard:  

• Vi nu sidder på Vesterbro i stedet for Nørrebro. Det fungerer godt på trods af den lille plads. Vi 

stod stadig på postkassen, så vi er tilbage.   

• Nis og Peter har kørt det godt og fået det under kontrol. Camilla har overtaget i begyndelsen af 

året.  

• Nye og gamle kommer til. Det er fantastisk, og det giver god mening, at vi kan hjælpe folk her 

og nu, men at vi også kan tage imod gamle, som gerne vil være her igen.   

• Video er kommet over vores identitet, som betyder, at vi har lavet et samarbejde med PsykInfo 

og Cinemateket om en filmfestival i september. Nogle gange må man gerne vise psykiske 

lidelser på en ny og anderledes måde.   

• Der tænkes kreativt på værkstederne, og vi kan åbne noget nyt. Værkstederne er en måde 
kreativ på i fællesskab. Mal dig glad-værkstedet bliver slået sammen med Street art-værkstedet 

om torsdagen til at lave ting, folk kan få med.   

  

Ved redaktør, Peter Bischoff:   

• Aktivitet: Peters oversigt med artikler og blogindlæg fra april 2015 til maj 2016 viser, at vi har 

udgivet 75 artikler, 164 blogs, 28 kulturindlæg og 17 videoer samt en bog – se bilag 2.    
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• Bloggen: Her er der plads til alt muligt, og det er mere frit. Blogindlæg er begyndt at blive 

boostet mere på Facebook. Der er rigtigt mange vil gerne bruge Outsideren til at komme ud 

med deres ting. De er meget glade for Outsideren.  Peter laver videoer og har god kontakt med 
bloggerne samt skribenterne.   

• Aktualitet: Vi prøver at sætte fokus på noget aktuelt engang imellem, men vi har mest 

personlige indlæg med, hvad folk lige har lyst til at skrive. Det kan være svært at skelne mellem 

blogs og redaktionelt bearbejdede artikler.   

• Bogudgivelse: Der har været meget administration i bogen, men der har været fortjeneste på 

det.   

• Facebook og Instagram: Der er sket en stigning i antallet af folk, der synes godt om os på 
Facebook. Estimaterne på, hvor bredt, vi når ud, er steget. Vi har en redaktør på Instagram, og 

vi har 200 følgere nu.   

  

Kommentarer:   

• Vi skal huske på, hvad det gør for de mennesker, som laver de indlæg mv. – og hvad det gør for 

modtagerne.   

• Flere er begyndt at skrive kommentarer – men det er stadig få.   

• Det er kompetente hænder, der griber opgaverne.   

• Hvis der er noget indhold, som kan give folk noget, så bliver det udbredt bredt via Facebook.   

 Vi får henvendelser fra andre steder, medier, socialpsykiatrien, studerende/studenter mv.   

  

5) Revisorens fremlægning af virksomhedens regnskaber 

  Midlerne er blevet forvaltet forsvarligt.  

• Mange af indtægterne og udgifterne fra 2014 er blevet skubbet til 2015 – nogle midler kom 

først ind efter nytår på grund af en række vanskeligheder med at få udbetalt et beløb i 2014. 
Der er blevet ryddet op indtægter og udgifter fra tidligere regnskabsår nu.     

  

• Regnskabet er godkendt.   

  

6) Fremlægning af virksomhedens budget  

 -  herunder fastsættelse af kontingent  

• Tilskud fra Tips&Lotto får vi svar på i maj – derfor ved vi først der, hvor mange penge vi har. Det 

fremlagte budget er det bedste bud.  

• Budgettet ender pt. i minus, men det kan se anderledes ud, når Tips&Lotto-midlerne kommer.  

• Der er begyndt at være indtægter for nogle af vores produkter – cirka 100.000 kr.   

• Vores underskud i budgettet hænger sammen med FOF-aftalen.   

  

• Budgettet er godkendt.  

  

7) Indkomne forslag  

Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer  

• Alle ændringsforslag er vedtaget – se bilag 3.  

  

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  



Foreningen Outsideren  

Generalforsamling  

25.5.2016  
  

3  

  

• Bestyrelsesmedlemmer vælges ind for to år af gangen. Der er et ønske om, at medlemmer af 

bestyrelsen, som også er frivillige, deltager i fyraftensmøder mv. og er bindeled.    Ikke på valg:   

• Klavs Serup Rasmussen  

På valg/opstiller:  

• Kirstine Skovhøj, Mikkel Munk Appel, Grethe Kildegaard Nielsen, Jens Rønn Pedersen, Nis 

Bjarnhof  

Udtrådt i løbet af året:   

• Janni Ank Mertz, Ane Kirstine Nielsen, Rikke Roer Jensen, Lianne Boel Larsen, Wenkina Weidner 

Ny bestyrelse:   

• Klavs Serup Rasmussen, Kirstine Skovhøj, Mikkel Munk Appel, Grethe Kildegaard Nielsen, Jens 

Rønn Pedersen, Nis Bjarnhof  
  

• Vi leder efter at besætte den sidste tomme plads, indtil da har Wenkina Weidner pladsen.   

  

9) Valg af revisorer  

Vi holder fast i Beierholm som revisor.  

  

10) Eventuelt  

Vi drøftede to og to, hvad der er vigtigst at tale om i dag og for Outsideren:  

At repræsentere Outsideren:  

• Hvordan involverer man sit bagland? For eksempel i internt nyhedsbred, fællesmøder inden 
repræsentanters mødedeltagelse andre steder. Hvordan repræsenterer man Outsideren – og 

hvordan er man brugerrepræsentant?  
Brugermedindflydelse:  

• Det er utroligt vigtigt, at der er brugermedindflydelse overalt i psykiatrien.  

Fyraftensmøder i Outsideren:  

• De er meget vigtige, og der er et håb om, at vi kan have dem en gang om måneden.  

Outsideren som talerør – og at blive set og hørt:  

• Det betyder meget at høre andre sige, at de har læst/set ens produkter. Det skaber 

dialog/forståelse med/fra andre.  

• Outsideren tilbyder og har rum for at fortælle sin egen historie, hjælp til at få sat den op. Tid til 

dybdeborende artikel med dybde og perspektiv. Plads til det meget personlige og tid til noget 

dybdeborende.   

• Outsideren udbreder viden om psykisk sygdom. Vi giver insiderviden videre.  

• Det er vigtigt at kunne give en autentisk beskrivelse af fx akutmodtagelsen.  

• Hvad gør Outsideren relevant og væsentlig i en blog/artikel? Hvad gør, at folk deler vores 
produkter?  

• Vi består af mangefacetterede stemmer – der er forskellige holdninger til fx tvang. Det kan 

være en styrke. Det er Outsiderens DNA, at vi har mangfoldige stemmer og holdninger, at vi har 

et værdimæssigt grundlagt, at det er brugernes egne ting.  
Udbredelse af kendskab til Outsideren:  

• Vi er brugernes stemme, og det kunne være fedt at få aktiviteten ud til en masse mennesker, 
som arbejder med psykiatrien, men som måske aldrig har snakket med en psykiatribruger. De 

skal have brugernes stemme med.  
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• At vi i fælleskab for sat ord på, hvad vi kan, hvor vi er på vej hen – og bruger det til at fortælle 

om Outsideren udadtil.   

Fællesskaber:  

• Det kan give noget i forhold til folk, der er udfordrede på forskellig vis, fx at der er kreative 

værksteder. Det nye sted har vi kørt fire forskellige værksteder, og det er rigtigt fedt.  

• Folk er meget forskellige, men her er det en styrke, og det har ikke været et problem. Debat:  

• Hvad kan vi gøre for at skabe en ramme for intern debat? Skal vi have noget, der understøtter 

debat udadtil – sætter nuancer på noget. Hvordan kan man intern drøfte idéer og 

problemstillinger?  

De frivillige:  

• Hvad er det, vi kan? Hvor meget kan vi kræve af folk?   

Outsiderens fremtid?  

• Hvor er vi på vej hen? Hvad vil vi fremover? Vi har haft mange gode strategimøder, og der er 
mange bud. Hvordan får vi snævret dem ind og får dem til handling og gør dem konkrete?  

Fysiske rammer:  

• Vi kunne fokusere på flere stående arbejdspladser, så flere kunne komme forbi og skrive og 

snakke. Det gør det mindre oplagt, fordi vi har begrænset plads og computerplads. Det ville 

være fedt, hvis det var mere et kom-forbi-sted.   
Information om hvad der foregår:  

• Generalforsamlingen er et forum at få informationer om, hvad der er sket på Outsideren det 

sidste år.  

  

Skal bestyrelsen arbejde videre med:  

• Fysiske rammer som udfordring. En konkret handling kan være at gå sammen med andre, der 
mangler lokaler og søge hos Københavns Kommune  

• Potentiale i at komme ud med vores budskaber på hospitaler i de andre regioner  

• Få sat ord på udadtil, hvad vi kan indadtil – få sat ord på til målgrupper/interessenter  

• Åbne debatarrangementer  

  


