8. april 2015

Kære alle sammen.
SBHs første, rigtige repræsentantskabsmøde blev afholdt i Vejle i dagene d.
25-26. marts. Det var selvfølgelig med nogen spænding at bestyrelsen imødeså mødet, da det som sagt var det første, der skulle gennemføres efter de nye
vedtægter blev besluttet.
Med 90 tilmeldte må det siges at rammen for et godt møde var til stede! Og et
godt møde, det blev det i høj grad efter bestyrelsens opfattelse, ikke mindst
på grund af netop deltagernes engagement og lyst til at bidrage til SBHs arbejde og fremtid.
Det direkte afkast blev for bestyrelsen en række input på de konkrete ting, der
skal arbejdes med de to-tre næste år, både nationalt og regionalt. Debatten
viste også nogle områder, vi kan gøre os gældende på, og som vi skal ind i.
Alt dette skriver vi mere om efter kommende bestyrelsesmøde.
Et af formålene med SBH er netværksdannelse, og på dette møde havde alle
medarbejderrepræsentanter for første gang netværksmøde i regionerne. Der
var stort engagement og opbakning, og stor interesse i at udvikle den del også. Ligesom lederne har et netværk, skal medarbejderne have det.
Der er i det hele taget et stort ønske om mere ”netværkning” i landet og i regionerne.
Der var valg til bestyrelsen for ledelse og medarbejdere i regionerne Syddanmark og Sjælland, mens Midtjylland skulle have et suppleringsvalg på medarbejdersiden.
For Syddanmark blev Gitte Kromann Jacobsen, Forsorgscenter Sydfyn, genvalgt som lederrepræsentant, mens Malene Laursen fra Kirkens Korshærs
Herberg i Odense blev valgt på medarbejdersiden.
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I Sjælland var der genvalg til både John Eriksen, Toften, Slagelse, som lederrepræsentant, og Sus Rask, Saxenhøj, Sakskøbing, som medarbejderrepræsentant.
I Midtjylland blev Penille Tea Mau, Østervang, Aarhus, valgt som medarbejderrepræsentant.
Tillykke til jer alle med valget.
En del af programmet i Vejle var en redegørelse for Saxenhøj-hændelsen 7.
maj sidste år. Det var Erik Søndergaard, leder, og Sus Rask, pædagog, og
kommunikationsmedarbejder Asmus N. Andersen, der stod for programpunktet. De gav en meget autentisk og bevægende redegørelse. Og det viste, at
SBHs plan om at få sundhedsminister Nick Hækkerup i tale, via socialminister
Manu Sareen, er et godt perspektiv med henblik på at sikre langt bedre samarbejde mellem regionspsykiatrien og de § 110-boformer.
Rådet for Socialt Udsatte har inviteret SBH til stormøde for en bedre social
indsats for udsatte unge. Det deltager vi selvfølgelig i.
Vi er i skrivende stund 55 medlemmer, og det er rigtigt godt. Det vidner om
en stor opbakning. Vi er selvfølgelig opsøgende på de, der enten ikke er opmærksomme på medlemsmuligheden, eller af andre grunde ikke ønsker at
være medlemmer.
Jo, der er nok at gøre for raske kvindfolk og karlfolk! Så vi må hellere
komme i gang!
På bestyrelsens vegne
Jakob May
Formand.
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