
 

 

07.10.2020 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 07.10.20, kl. 14-16 
 

Deltagere: Søren, Jette, Michael, Per, Svend Aksel, Mads, Anders, Peter, Lars (referent) 
 

1. Kort præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer 

 Region Hovedstaden: Leder Søren Romar (forstander Lindevangen og Lærke-

høj på Frederiksberg) og medarbejder Per Heinecke (Pædagog Blå Kors Hum-

lebæk) 

 Region Nordjylland: Leder Lars Thidemann (Leder Blå Kors Hjemmet Hobro) 

og medarbejder Peter Lavdal (Pædagog Blå Kors Hjemmet Hobro) 

 Region Midtjylland: Leder Jette Sølvhøj (Forstander Tre Ege i Aarhus) og 

medarbejder Anders Nørgaard (Kok, Godrum forsorgshjem Hampen ved Sil-

keborg) 

 Region Syddanmark: Leder Mads Edwards (Forstander Center Bøgely i Varde) 

og medarbejder Svend-Aksel Hansen (Pædagog St. Dannesbo ved Odense) 

 Region Sjælland: Erik Søndergaard fortsætter (valgt at træde ud af bestyrel-

sen og ingen andre meldte sig, så ingen leder fra region Sjælland) og medar-

bejder Michael Hesselbjerg Knudsen (Pædagog Roskildehjemmet) 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

 

 Dagsorden godkendt 

 

3. Valg af referent 

 Lars ”valgt” som referent 

 

4. Kort runde om forventninger til det kommende bestyrelsesarbejde 

 Vi skal i bestyrelsen arbejde hen imod at komme med et udkast til, hvad 

fremtidens SBH er og ikke er. Der skal i den forbindelse også kigges på nye 

vedtægter. 

 Der er brug for, at vi får et overblik over, hvordan de enkelte medlemsinstitu-

tioner er organiseret, hvilken målgruppe, antal pladser mv. Søren har noget 

fra Tilbudsportalen, som han sender ud, og han vil gerne arbejde videre med 

dette, da han har lavet noget af arbejdet omkring det. 

 Der kommer helt sikkert nogle stramninger og ændringer af §110 lovgivnin-

gen i løbet af de næste måneder. Der er også arbejde på vej omkring natio-

nale retningslinjer for §110 botilbud. Begge disse tiltag kan være med til at 

sætte en retning og ramme for SBHs medlemskaber i fremtiden. Vi afventer, 

hvad der kommer. 

 Alle medlemmer af SBH er sat i verden for at bekæmpe hjemløshed og skabe 

så gode forhold som muligt, for dem som er havnet i hjemløshed, og arbejde 

for, at borgere kommer videre i egen bolig eller andet relevant tilbud. 



 SBH er et fagligt fællesskab og interesseorganisation for botilbud indenfor 

§110. Vi er ikke et politisk fællesskab.  

 Der er områder, som er meget politiske, ex tvungne driftsoverenskomster, de 

politiske rammer for målgruppen, tvungen organisationsform, kommunens 

magt mv., som vi ikke kan udtale sig om, da vi ikke nødvendigvis er enige, 

og fordi det ligger uden for vores område at kommentere på. Der må vi læne 

os op af de politiske rammer, som vi er en del af. 

 De enkelte medlemsorganisationer må finde andre organisationer, hvis man 

ønsker at påvirke de mere politiske rammer for arbejdet med Hjemløse. 

 MEN SBH skal og kan udtale sig om mange andre ting. SBH kan udtale os om 

den praktiske organisatoriske virkelighed i arbejdet med Hjemløse, og alle de 

emner, som hører under det, ex. boligspørgsmål for udsatte, økonomi for ud-

satte, §107/108 pladser, efterforsorg, psykiatri, misbrugsudfordringer, udfor-

dringer i kommunal struktur, mellem kommunale udfordringer mv. Hele tiden 

med fokus, at vi ønsker at hjælpe hjemløse videre i egen bolig eller mere re-

levant tilbud. 

 Når der skal kigges på vedtægter på sigt, skal der også kigges på valgmåden 

til bestyrelsen. Den nuværende regionale repræsentant model giver ikke me-

ning, når mange kommunale 110 institutioner sandsynligvis laver deres egen 

organisation. Det skal muligvis være en mere samlet repræsentation for hele 

landet, hvor man forsøge at sikre en forskellighed af tilbud indenfor mål-

gruppe og organisationsform. Dette afklares og drøftes senere. 

 

5. Konstituering af bestyrelse 

 Søren Romar blev valgt til kasserer 

 Der blev ikke valgt nogen enkeltperson til formand, da ingen ønskede det, og 

alle betragtede denne bestyrelse som en overgangsbestyrelse, til vi finder en 

mere permanent struktur og formål. Så formandsrollen bliver et delt leder-

skab mellem de 4 valgte ledere i SBHs bestyrelse: Søren, Jette, Mads og 

Lars.  

 

6. Udmelding til omverdenen 

- Udmelding til medlemmerne om den nye bestyrelse + referat af repræsentant-

skabsmødet. 

o Søren har bolden 

- Udmelding til diverse samarbejdspartnere. Bl.a ministeriet, Socialstyrelsen, 

SAND, Rådet for Socialt udsatte mm 

o Lars formulerer et forslag til udmelding til samarbejdspartnere. 

 

7. SBHs sekretariat 

Hvordan får vi et nyt sekretariat op at køre? 

 Søren får nogle oplysninger omkring omfanget fra Joan fra Østervang og sen-

der beskrivelsen til os andre. 

 Os, der er under en organisation, går derefter tilbage til vores organisationer 

for at spørge, om nogen mod betaling vil stå for midlertidig sekretær bistand. 

 Michael vil gerne stå for hjemmeside og facebook. 

 

8. Orientering om SBHs Dropbox 



 Det ser ud til, at der mangler en kode, for at vi kan få adgang. Søren under-

søger det. 

 

9. Kommende arrangementer 

Hvilke af følgende arrangementer skal afholdes 

- Ledernetværksmøde Kolle Kolle d. 03. - 04. december 2020 

o Aflyses og der findes et sted ca. midt i landet evt. Odense, hvor der afhol-

des et endags møde fremfor et to-dags møde. Dette ledernetværksmøde 

skal primært handle om at finde en ny identitet for SBH, og tage bestik 

af, hvem der stadig er med i SBH, samt hvilke nye rammer vi underlig-

ges. Der skal måske ledes efter en proces-konsulent til at lede denne pro-

ces. 

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

o Afventer men aflyses ikke lige nu. 

- Repræsentantskabsmøde Munkebjerg d. 11. – 12. marts 2021 

o Afventer men aflyses helst ikke. Der vil ikke være tid til at finde et fagligt 

indhold og tema for dette møde. Det primære vil være, at SBH finder sine 

nye ben og evt nye vedtægter. 

- Ledernetværksmøde Nyborg Strand d. 06 - 07. oktober 2021 

- Årsmøde Nyborg Strand d. 07 - 08. oktober 2021 

 

10. Arbejdsgruppe om boliger til hjemløse 

Se vedlagte kommissorium 

 Der er indkaldt til et onlinemøde den 27/10/2020 fra kl. 13.30-14.30, hvor 

arbejdsgruppen gerne vil drøfte de forskellige spørgsmål i kommissoriet om-

kring boliger til Hjemløse med SBH. Ledere i bestyrelsen bedes melde tilbage 

til Søren om de vil deltage, og Søren melder derefter os samlet til.  

 

11. Kommende bestyrelsesmøder 

Planlægning af mødedatoer 

 Søren sender nogle forslag til Michael, som laver en doodle, som alle byder 

ind på. Men det skal nok være en mødes snarest, så vi kan komme videre 

med de forskellige ting. 

 

12. Eventuelt 

 Der er kommet en invitation til et online dialogmøde med socialstyrelsen m.fl 

den 26/10/2020 kl. 10. Alle ledere kan og vil gerne deltage. Søren melder til-

bage til socialstyrelsen. 

 


