25. august 2020

Nyhedsbrev 7-2020
Kære alle sammen.
Det er i sandhed spændende tider, vi lever i.
Vi har i bestyrelsen drøftet Årsmødet sat over for Corona situationen, og vi er i den forbindelse nået
frem til, at vi ikke afholder årsmødet i år. Vi plejer at være op mod 200 mennesker, og det vil være
uhensigtsmæssigt, at vi er vært ved et arrangement med så stort et antal deltagere over så lang tid.
Man kan derfor ikke tilmelde sig årsmødet.
Corona har påført os udgifter ifm. aflysninger, og vi vender selvfølgelig tilbage med, hvilke omkostninger der kan være forbundet med aflysning af årsmødet. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om der
bliver omkostninger.
Der finder vi snarest ud af.
Vi vælger at fastholde vores repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand. Der er lige nu 59 medlemmer af SBH, og vi kan blive op til 118 deltagere. Vi taler selvfølgelig med Nyborg Strand, der har meget store lokaler, om, hvordan vi kan afvikle dette møde sikkert. Vi tager selvfølgelig det forbehold, at
Corona kan udvikle sig på en måde, så også dette møde må aflyses. Det håber vi selvfølgelig ikke.
Det er meget vigtigt, at I FØR mødet melder ind, hvem der er lederrepræsentant og medarbejderrepræsentant for den enkelte boform, så vi kan være sikre på, at alle stemmeberettigede kan stemme.
Vær opmærksomme på, at et kontingent udløser én lederrepræsentant og én medarbejderrepræsentant. Dvs. at KUN lederrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter kan deltage i repræsentantskabsmødet.
Tidsmæssigt placerer vi repræsentantskabsmødet kl. 10.00 til 13.00 den 1. oktober 2020.
Husk at tilmelde dig via https://sammenslutningafboformerforhjemloese.nemtilmeld.dk/51/
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsens side blev udsendt tidligere i år før Repræsentantskabsmødet i marts måned, og senest er der kommet forslag om opløsning af sammenslutningen, hvilket
også er udsendt til alle medlemmer på nuværende tidspunkt.
I og med at SBH’s situation er som den er, har vi fra bestyrelsens side besluttet ikke at deltage i nogen af de arrangementer, som SBH bliver inviteret til.
Har du spørgsmål til dette nyhedsbrev, bedes du kontakte din regionale ledelsesrepræsentant i bestyrelsen.
Med venlig hilsen

Jakob May
Formand

