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Nyhedsbrev 6-2020 
 
 

Kære alle sammen. 

 

Dette nyhedsbrev vil hovedsageligt beskæftige sig med efterårets mødeaktiviteter.  

 

Efter bestyrelsens vurdering er det vigtigst at få afviklet et repræsentantskabsmøde, hvilket sker  

 

Torsdag den 1. oktober kl. 9.00-12.00 på Hotel Nyborg Strand.  

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at den frist, der iht. vedtægterne normalt gælder for indgivelse af for-

slag til vedtægtsændringer, skal flyttes til den 1. august 2020. § 7 stk. 1 oplyser, at ”ændringsforslag 

til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde 2 måneder før repræsentantskabsmøde og udsendes 

til repræsentantskabet en måned før repræsentantskabsmøde”. Da vi ikke har haft repræsentant-

skabsmøde, er der derfor  

 

Frist for indsendelse af vedtægtsændringer fredag den 31. juli 2020. 

 

De allerede udsendte forslag fra bestyrelsen fastholdes.  

 

Der indkom et forslag til vedtægtsændringer for sent iht. tidligere frister, men da repræsentantskabs-

mødet er flyttet, medtages dette selvfølgelig som et forslag til en vedtægtsændring. 

 

Det er meget vigtigt for bestyrelsen, at repræsentantskabsmødet bliver afviklet korrekt. Det betyder, 

at kun boforms-repræsentanter i det omfang vedtægterne oplyser det, kan deltage. Dvs. at hver bo-

form jf. § 4 stk. 2 kun kan stille med hhv. en medarbejderrepræsentant og en ledelsesrepræsentant.  

 

Da der er vedtægtsændringer på dagsordenen, og da der kan komme flere vedtægtsændringer, er det 

bestyrelsens opfattelse, at vi skal hyre en professionel dirigent til at afvikle repræsentantskabsmødet. 

Alt efter hvor intens beretningsdrøftelsen er, og hvor mange forslag til vedtægtsændringer der er, vil 

regionsdrøftelserne kunne blive reduceret tidsmæssigt. Det er er dog entydigt, at der skal afholdes 

valg i de i vedtægterne bestemte regioner.  

 

Efter repræsentantskabsmødet afholdes årsmøde den 1. oktober kl. 13.00 til den 2. oktober kl. 12.00. 

Program for årsmødet udsendes først i august måned.  

 

Frist for tilmelding til årsmødet mandag den 31. august 2020. 

 

Vi gør opmærksom på, at der er udsendt tilmeldingslink til ledernetværksmødet den 20.-21. august 

2020 på Vingsted Hotel og konferencecenter. Dagsordenen vil i høj grad være en copy-paste fra det 

aflyste ledernetværksmøde i marts, og dag 2 er derfor reserveret til oplæg om efterforsorg v/Per K. 

Larsen. 

 



 

Formand Jakob May 

c/o Center for Forsorg og Specialiserede 

Indsatser 

Forsorgshjemmet Østervang 

Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J 

www.sbh-boformer.dk 

Direkte telefon: 89 47 81 02 

Mobil: 22 74 92 32 

E-mail: jmay@aarhus.dk 

Det kan oplyses, at SBH har været til Teams-møde med ministeren og en række forskellige interes-

senter. Mødets titel var: ”Invitation til interessentmøde om forbud mod profit og styrkelse af Socialtil-

synet”. Det var et interessant møde, der med udgangspunkt i deltagerkredsen tegnede meget præcist 

de interessemodsætninger, der er i § 110 feltet ift. socialt arbejde og offentlig forvaltning på den ene 

side og markedsforståelse, kundeforståelse og privat virksomhed på den anden side. 

Ministeriet arbejder videre med det videre perspektiv. 

 

SBH er ligeledes inviteret til en præsentation af; ”Sådan stopper vi hjemløshed i Danmark - det næste 

store skridt”, en analyse, der er udarbejdet i samarbejde mellem Bikubenfonden og Hjem til Alle Alli-

ancen, konkret produceret af Kraka og finansieret af Dreyers fond og Bikubenfonden. Det er ikke for 

meget sagt, at rapporten nok vil være noget inspireret af, hvordan man i Finland har forsøgt at hånd-

tere hjemløshedsproblemstillingen. 

 

Endelig er SBH inviteret til at sidde i en følgegruppe, der skal følge evalueringen af det specialiserede 

sociale område. Første møde er i august. 

 

Igen: Hav opmærksom på at indgivelse af forslag til vedtægtsændringer skal ske til besty-

relsen senest den 31. juli 2020. 

 

Og med disse ord ønsker bestyrelsen alle en god sommerferie. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jakob May 
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