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Nyhedsbrev nr. 4, 2015. 

 

 

 

Kære alle sammen. 

 

Vi har haft første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet og der del-

tog selvfølgelig de nyvalgte medarbejderrepræsentanter, Malene Laursen fra 

Region Syd og Penille Tea Mau fra Region Midt. 

Bestyrelsen skulle konstituere sig efter valgene.  

Formand blev Jakob May, Østervang, Region Midt, næstformand Sus Rask, 

Saxenhøj, Region Sjælland og kasserer Søren Romar, Lærkehøj-Lindevangen, 

Region Hovedstaden. 

 

Der er i skrivende stund 56 betalende medlemmer. Det er rigtigt flot. Tak for 

det! 

 

Efter SBH er blevet forening med kontingentbetaling er der, som det var ide-

en, mulighed for at etablere mere sekretariatshjælp. Vi besluttede at købe 7 

timer af Østervang, konkret timer hos Penille Tea Mau, til løsning af de mere  

faglige og politiske opgaver, og opdatering af hjemmesiden. Det betyder, at 

Birgit Friis fortsat løser de opgaver, det er aftalt, og at Penille løser andre og 

nye opgaver. 

SBH har dermed 14 sekretariatstimer om ugen. Det er rigtigt godt i udgangs-

punktet, og en betydelig forbedring, etableret inden for rimelig kort tid. Det er 

vi i bestyrelsen rigtigt glade for, og vi er sikre det er en rigtig god styrkelse. 

Det betyder at formand, Birgit og Penille kan have et godt, hurtigt og smidigt 

samarbejde. 

 



 

Formand Jakob May 

c/oCenter for Forsorg og Specialiserede 

Indsatser 

Forsorgshjemmet Østervang 

Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J 

Direkte telefon: 89 47 81 02 

Mobil: 22 74 92 32 

E-mail: jmay@aarhus.dk 

Vi drøftede ligeledes hvilke opgaver regionerne med fordel kan løse og den 

kontakt, der i regionerne skal være mellem især medarbejderrepræsentanter-

ne.  

Der vil blive taget nogle initiativer i den forbindelse, da vi finder det vigtigt at 

der udvikles sammenhæng og netværk i regionerne.  

Der blev på repræsentantskabsmødet drøftet, at regionerne kan invitere Soci-

alstyrelsen på besøg på nogle boformer, så vi ikke risikerer en dekobling mel-

lem den virkelighed Socialstyrelsen har og den virkelighed vi har.  

Det vil der blive arbejdet med. 

 

Situationen omkring Feantsa blev også drøftet. En enig bestyrelse mener, at 

SBH ikke kan være medlem af en organisation, der med fuldt overlæg over-

træder egne vedtægter og dermed fungerer på et åbenlyst udemokratisk 

grundlag. Der er også grænser for, hvor meget energi, SBH skal bruge på en 

organisation, der reelt ikke har betydning for hjemløsearbejdet i Danmark, og 

som det også koster penge at være medlem af. 

Det blev derfor besluttet at melde SBH ud af Feantsa allerede nu, så vi også 

kan spare kontingent på 1500 euro.  

Enhver boform eller organisation i Danmark, der arbejder med hjemløshed, 

kan melde sig ind som støttende medlem. Man kan læse på Feantsas hjemme-

side hvordan, og hvad det koster. 

 

Næste konkrete aktivitet er ledernetværksmøde i juni måned i Middelfart. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Jakob May 

Formand. 

 


