3.11.2020

Referat af bestyrelsesmøde d. 03.11.20
Deltagere: Søren, Jette, Mads, Michael og Lars
Afbud: Peter, Per og Anders
Referent Lars

1. Godkendelse af dagsordenen


Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af sidste referat


Godkendt

3. Valg af referent
 Lars tager referat. Mads tager næste gang 😊
4. Kort runde siden sidste


Kirkens korshær har forstandermøde på mandag, og selvfølgelig er man optaget af udviklingen indenfor området



Søren har været i kontakt med Ilja Sabaj-Kjær som er ansat i Hjem til alle
Alliancen. Han er meget interesseret i hvor vi står, og hvad vi tænker. Han
kan bekræfte, at der foregår rigtig meget lige nu.



På Tre Ege har de haft en smittet med Covid-19, men det lader til at det er
blevet stoppet.



Især nogle sjællandske forsorgshjem oplever, at der pludselig er kommet
mange boliger, som kan betales. Det er især KBH, som har sat sig for, at
især udenbys borgere skal tilbydes en bolig.



Generelt oplever alle en stor efterspørgsel efter pladser

5. Orientering/referat fra 2 onlinemøder
-

Dialogmøde med Socialstyrelsen – lederrepræsentanterne deltog

-

Onlinemøde med arbejdsgruppen, der skal komme med konkrete forslag til at
nedbringe hjemløseheden i Danmark


Vi synes, at det var både spændende og meget relevant, at vi deltager i
disse to møder, samt at vi prioriterer disse møder.



Der bliver lyttet til os, og de ønsker at møde SBH. De vil gerne høre,
hvilke løsningsforslag vi har, og hvad vi oplevede af udfordringer.



Selvom der er ændringer på vej, så er vores klare oplevelse, at man stadig ønsker og har brug for 110 institutioner.

6. SBHs sekretariat
Hvordan får vi et nyt sekretariat op at køre?
Opgaver:
-

Sekretær: indkaldelse og referater

-

Udsendelse af nyhedsbreve / informationer

-

Dropboks – herunder arkivering af diverse dokumenter – drøftes i punkt 7

-

Hjemmesideopdatering – drøftes i punkt 8.

-

Konferencebookning – herunder indhentning af priser. OBS man skal booke minimum et år frem i tiden.

-

Nemtilmelding

-

Koordinering af henvendelser

-

Medlemslister

-

Facebook

-

Mm


Roskildehjemmet har måske en, som kunne være relevant. Michael tager
en snak med ledelsen og personen omkring det.



Vi drøftede muligheden for at fordele opgaverne imellem os, hvilket kunne
være en mulighed


Referater: Går på skift men kan også være person fra Roskildehjemmet.



Indkaldelser til møder: Søren



Konferencer/ledernetværk tilmelding mv.: Lars og Mads



Nyhedsbreve: Jette som primær skriver, og andre med input



Roskildehjemmet: Hjemmeside, dropboks, Facebook, medlemslister, koordinering af henvendelser

7. Orientering om SBHs Dropbox


Vi har alle rettigheder til at kunne rette, uploade.



Der var lidt usikkerhed omkring hvem der har de administrative rettigheder
til kontoen. Søren kigger mere på det.

8. Hjemmesiden – opdatering


Den kræver en meget kraftig gennemlæsning og redigering.



Søren har lavet de mest nødvendige rettelser omkring medlemmer og ny bestyrelse



Søren og Michael sætter sig sammen og får styr på koder mv. og kigger videre på de mest nødvendige rettelser.



Alle bedes kigge den igennem, og komme med forslag til rettelser.

9. Økonomi - Status + nyt økonomiprogram


Vi har stadig en fornuftig økonomi. Vi går selvfølgelig en periode i møde, hvor
vi ikke får så mange indtægter, men vi bruger heller ikke så mange penge,
da vi mødes online mv.



Revisionen siger, at vi skal have et regnskabsprogram, så der er bedre styr
på økonomien. Vi godkender, at Søren i samarbejde med Lindevangen indkøber et regnskabsprogram til brug for organisationen.

10.Kommende arrangementer
Hvilke af følgende arrangementer skal afholdes
-

Ledernetværksmøde 04. december 2020


Vi besluttede, at vi pga. Covid-19 ikke kan mødes fysisk i starten af december.



Vi afholder et Team-online ledermøde, hvor der bliver givet relevant information, og hvor man får drøftet hvordan fremtiden SBH skal se ud.



Alle ledere spørges via et nyhedsbrev inden mødet om at forberede sig
på, hvordan man kunne forestille sig, at SBH kan organiseres



Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder med at udarbejde
nye vedtægter. Gruppen skal have et mandat til, hvad der skal arbejdes
videre med.



Gruppen for nye vedtægter fremlægger noget på et forhåbentlig fysisk
møde sidst i januar eller start februar 2021.



Jette laver et nyhedsbrev meget snart, hvor vi informere om, hvor vi står
nu, og hvad vi tænker om ledernetværksmødet med forslag til dagsorden.



Dagsorden punkter forslag:


Information om dialogmøder, splittelsen i SBH og bestyrelsesarbejdet siden sidst.



Holdninger til Kraka-rapport og løsninger på hjemløse området



Hvordan ser fremtidens SBH ud?



Nedsættelse af arbejdsgruppen der skal arbejde med vedtægter

-

Ledernetværksmøde Munkebjerg d. 10. - 11. marts 2021 - Aflyses

-

Repræsentantskabsmøde Munkebjerg d. 11. – 12. marts 2021 - Vi udskyder repræsentantskabsmødet til maj. Dato fastlægges senere.

-

Ledernetværksmøde Nyborg Strand d. 06 - 07. oktober 2021. Er planlagt med
Nyborg – men ikke endelig aftalt

-

Årsmøde Nyborg Strand d. 07 - 08. oktober 2021. Er planlagt med Nyborg – men
ikke endelig aftalt

11.Planlægning af Repræsentantskabsmøde
-

Nye vedtægter? – proces – nedsættelse af evt. arbejdsgruppe der kan udarbejde
konkret udkast. Vigtig med tidsplan. Vedtægter skal indsendes 2 måneder før repræsentantskabsmødet


-

Mødet udskydes til maj. Dato kommer senere.

Planlægning af selve repræsentantskabsmøde med beretning, økonomi, indkomne forslag

-

Skal der være faglige oplæg efterfølgende?

12.Kommende bestyrelsesmøder - Planlægning af mødedatoer


Vi mødes den 19. november fra 10-12 online teamsmøde

13.Eventuelt

