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29. april 2020 

 

Nyhedsbrev 2-2020 
 
Kære alle sammen. 

 

Hermed en hilsen fra SBHs bestyrelse. 

 

Vi håber, at I alle har fundet balancen i denne her både vanskelige og specielle tid. 

Vi gætter på, at der er nok at lave for alle parter.  

Når vi sender en hilsen, er det dels for at oplyse, at vi har valgt ikke at gå ind i alle de faglige anbefalin-

ger, der kommer. 

Det er primært sundhedsfaglige og sekundære socialfaglige anbefalinger, der kommer fra centrale og 

kompetente myndigheder af enhver art, og vi ville finde det vanskeligt både at korrigere og koordinere 

informationer. 

Når det er sagt, kan der sagtens være situationer, vi står i, som det kan være godt at få kollegial spar-

ring på.  

Den del tænker vi, at vi til enhver tid skal være opsøgende på i skrift og tale i forhold til hinanden.  

 

Det kan for eksempel være, hvordan man stiller sig i forhold til bortvisninger af brugere, der udviser vol-

delig adfærd i en situation, hvor vi jo gerne skulle holde hjemløse så langt fra gaderne som muligt og i 

øvrigt så beskyttet som muligt på boformerne.  

 

På andre niveauer går samfundslivet videre: det betyder, at vi kigger på vores regnskab og vores øko-

nomi, og at vi vil udsende regninger på det ledernetværksmøde og det repræsentantskabsmøde, vi des-

værre ikke fik afholdt, og at vi også vil udsende kontingentopkrævninger. 

Det er jo ikke til at sige, hvornår tingene normaliserer sig, men som tidligere annonceret, vil vi meget 

gerne afholde et ledernetværksmøde i løbet af foråret, og der er ingen, der har henvendt sig i forhold til 

at repræsentantskabsmødet skal afvikles i forbindelse med årsmødet til oktober på Nyborg Strand.  

 

Bestyrelsen finder også, at det er klart den bedste løsning i den nuværende situation. 

 

Med håb om at alle har det godt og holder balancen imellem de balancepunkter, vi nu engang skal holde 

balancen imellem. 

 

De bedste hilsner og på bestyrelsen vegne.    
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