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Referat bestyrelsesmøde SBH  

 

Dato: 17. nov. 2015 

Til stede: John Eriksen, Jakob May, Sus Rask, Søren Romar, Kelly Berg, Peter Godvin, Penille 

Thea Mau og Malene Laursen, Gitte Kromann Jacobsen og Lone Hermansen. 

Afbud: Ingen 

Referent: Birgit Friis 

 

------------------------------------------- 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat. 
Ingen kommentarer. 

Søren får kontaktet Munkebjerg omkring forplejning til repræsentantskabsmødet. 

 

Orienteringer: 

2. Regionsrunde: medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbej-
derrepræsentanter på boformerne. 

Midtjylland: 

Penille: På årsmødet var der kontakt med medarbejderrepræsentanterne i regionen, det næ-

ste der rør sig er etablering af et landsdækkende medarbejdernetværk  

Jakob: Der afholdes regionalt ledermøde 13. jan. omkring rammeaftalen og logibetaling. Den 

1 %s årlige besparelse frem til og med 2018 drøftes også. 

Hovedstaden: 

Søren og Peter: ingen regionale initiativer eller kontakter, fokus er indadtil i tilbuddene. 

Nordjylland: 

Kelly: Der omorganiseres på Svenstrupgaard og Aas. Den varslede 2-3 %s besparelse i 2016 

er annulleret   

Lone: Regionens medarbejderrepr. har mødtes hen over efteråret. Der sker meget på 

Svenstrupgaard efter ny forstander er startet. 

Syddanmark: 

Malene og Gitte: Der har ikke været regionale møder. St. Dannesbo har været ramt af trusler, 

politiet har været tilkaldt mange gange - og der har været mediefokus. Tilbuddene på Fyn har 

med afsæt heri kontaktet Lars Hugo Sørensen, oplægsholder fra Årsmødet, for bl.a. at sætte 

fokus på graden af berørthed: Berørt, ramt eller i krise?  

Sjælland:  

Sus: Der er kommet ny forstander på Sønderskovshjemmet, kommer fra Platangårdens Ung-

domscenter, han startede 1. nov. Sus har været på Sønderskovhjemmet på personalemøde og  

fortælle om medarbejdernetværket. 

John: Taksten stiger, John indkalder til møde om logi. Han kontakter ny leder på Sønderskov-

hjemmet for at præsentere SBH. 

 

3. Økonomi: Søren giver en status. 
Regninger bliver generelt betalt, der er få der hænger.  

Status på årets arrangementer: 

Borups Højskole: + 8.000,- kr. 

Årsmødet: + 23.000,- kr., fordi der kom flere deltagere end forventet. 

Ledernetværk: 1. møde løber rundt, lille underskud på nr. 2 pga. dækning for manglende af-

bud. 
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Der er 55 betalende boformer i 2015, indtægten fra kontingentsbetaling er 269.500,- kr. Der 

forventes et overskud for året på ca. 70.000,- kr. Regnskabet for 2015 udsendes ifbm. Re-

præsentantskabsmødet i marts 2016. 

Det ser ud som om kontingentsstørrelsen matcher udgifterne, det vurderes i starten af 2016. 

På bestyrelsesmødet i febr. 2016 vurderes der på ’kritisk masse’ ift. arrangementer for at sik-

re nulpunktsomsætning. 

 

4.  Hjemmeside: Penille giver en status 
Penille efterspørger tilbagemeldinger på de justeringer, hun løbende har foretaget, siden hun 

overtog administrationen af hjemmesiden.  

Senest har hun, på baggrund af en henvendelse omkring ophavsrettigheder, fjernet de hidti-

dige fotos af brugere. Til erstatning for disse, besluttedes det, at Penille skriver til lederne 

med opfordring til, at boformerne indsender fotos af egen boform til brug på hjemmesiden. 

Samtidig med efterspørges tilbagemeldinger på hjemmesidens brugervenlighed, ligesom dette 

dagsordensættes til kommende repræsentantskabsmøde. 

Der blev taget fotos af bestyrelsen, som er lagt på hjemmesiden.  

Bestyrelsen tjekker op på brugervenligheden og giver Penille en tilbagemelding umiddelbart 

efter dette bestyrelsesmøde. 

 

Drøftelser: 

5.  Deltagerevaluering af årsmødet og Borups 
Synspunkter: 

Ift. årsmødet blev følgende drøftet på baggrund af evalueringerne:  

- Hvordan fungerede drøftelserne ved bordene samt tilbagemeldinger herfra. 

- Skal deltagerne frit kunne sætte sig, eller skal vi som arrangører styre det med henblik på 

udveksling på tværs af tilbuddene. 

- Fest om aftenen versus mulighed for faglig udveksling/networking 

Ift. Borups Højskole blev følgende drøftet med afsæt i evalueringerne: 

- Kunne en facilitator være hensigtsmæssig, både med henblik på at samle den røde tråd 

gennem dagen og for at frisætte SBH til at være part i drøftelserne i stedet for som vært 

at komme til at stå på mål for synspunkter, som det oplevedes denne gang. 

- Andre eventuelle afholdelsessteder, da der er begrænsninger ved Borups og tvivl om de 

fremadrettet ønsker at prioritere eksterne arrangementer som vores. 

- Hvilket set up skal der være for bedst muligt at sætte en politisk dagsorden ved et sådant 

arrangement, nedenstående forhold var i fokus: 

o Samarbejdspartnere: Hvem er i givet fald de bedste samarbejdspartnere for os 

o Emnevalg: Hvordan egner smalle versus brede emner sig 

o Deltagerkredsen: Skal vi frem for fri tilmelding, hvor boformerne primært deltager, 

invitere de parter, vi ønsker skal indgå i den pågældende debat. 

Handlinger: 

Penille lægger evalueringerne på hjemmesiden suppleret med bestyrelsens overvejelser på 

baggrund heraf. 

Birgit og Peter undersøger muligheden for at afholde Hjemløsekonferencen i Landstingssalen, 

Medborgerhuset eller Børsen i 2016. 

Beslutninger: 

Årsmødet:  

- Vi vurderer fra gang til gang som arrangører på drøftelsesformen og tager stilling hertil på 

baggrund af emnet og ønsket udbytte. 

- Der skal være navneskilte til deltagerne. 

- Der var stemning for at justere på rammerne, så der gives mulighed for både at feste og 

udveksle. 

Borups: 

- Nye afholdelsessteder undersøges – se under handlinger 

- Nye samarbejdspartnere sonderes, Jakob taler med Ask Svejstrup og Jan Sjursen. 

- Der tages på bestyrelsesmødet i jan. stilling til afholdelsessted, samarbejdspartnere og 

deltagerkreds 

Ansvarlig: 

Se under handlinger 
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Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 3. febr. 2016 

 

6.  Repræsentantskabsmøde, Borups og Årsmøde 2016: Temaer og perspek- 

     tiver samt afholdelsessted for Borups. 
Synspunkter: 

Jakob foreslog emnet magt i organisationer. Flere supplerede med vinkler på dette, og der var 

ønske om workshops, hvor det praksisnære kommer mere på banen, fx i form af korte oplæg 

med afsæt i boformernes egen praksis. 

Handlinger: 

Penille, Jakob og Birgit påbegynder programlægningen. 

Beslutninger: 

 Magt i organisationer er temaet for både Repræsentantskabsmøde og Årsmøde. På 

førstnævnte er der fokus på medarbejder/ledelses forholdet og på sidstnævnte på 

borger/medarbejder relationen. 

 Program for Repr.møde er færdigt i jan. og for Årsmødet i april. 

Ansvarlig: 

Penille, Jakob og Birgit 

Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 3. febr. 2016 

 

7.  Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 
Synspunkter: 

Sus har deltaget i Folkemødet og er fortaler for, at SBH er repræsenteret der. Hun henviser 

bl.a. til, at andre efterspørger vores deltagelse med viden omkring antallet af hjemløse, 

opholdstider mm.  

Ressourceperspektivet, vores evt. politiske budskab i den sammenhæng og formen på vores 

deltagelse blev drøftet. 

Handlinger: 

Sus har allerede booket 4 teltpladser til 2016 

Beslutninger: 

 Peter og Sus vil gerne deltage i 2016. Peter undersøger muligheden for at benytte hans 

båd til transport og overnatning. 

 I første omgang deltager vi i udvalgte debatter, som andre etablerer. Hvis vi inviteres til 

paneldebatter, vurderer vi situationen. 

Ansvarlig: 

Se under beslutninger 

Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 3. febr. 2016 

 

8.  Abonnement på Altinget Social 
Synspunkter: 

Nogle bestyrelsesmedlemmer har haft prøveabonnement. 

Handlinger: 

- 

Beslutninger: 

Sådanne abonnementer ligger på boformsniveau. Kun interesse hvis der gives en fordelagtig 

mulighed for at dele et abonnement bestyrelsen imellem. 

Ansvarlig: 

- 

Opfølgning: 

- 

 

9.  Opfølgning på udsendelsen og Saxenhøj hændelsen 

Se pkt. 12. 
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10. Deltagelse i konferencen "Visuelle medlemmer", 8. dec. 

Penille har nærlæst invitationen og vurderer, at indholdet er over målet på nuværende tids-

punkt ift. SBHs interesser omkring branding. 

 

11. Logisagen og regionale initiativer. 
Synspunkter: 

Jakob formoder, der er betydelige lokale forskelle i de regionale rammeaftaler ift. logibetaling, 

han ønsker at kortlægge forskellene og vide, hvordan praksis følger aftalerne. 

John bemærker, at nogle kommuner styrer anderledes end de regionale rammeaftaler 

bekendtgør. 

Handlinger: 

Se under beslutninger. 

Beslutninger: 

Penille tjekker op på de regionale rammeaftalers evt. forskellighed ift. logibetaling, dette 

danner grundlag for videre afdækning af praksis. Efterfølgende orienteres Socialministeriet. 

Ansvarlig: 

Se under beslutninger. 

Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 3. febr. 2016 

 

12. Opfølgning sundhedsministeren og /eller socialministeren efter hendes  

      udtalelser. 
Synspunkter: 

Jakob orienterede om, at sundhedsminister Sophie Løhde ikke har besvaret vores henvendelse 

med afsæt i Saxenhøjhændelsen. Vi forsøger en kontakt til hende via Karen Ellemann. 

Ift. det kommende møde med Karen Ellemann omkring 2020 målene, så ytrede Søren og 

Jakob, at det principielle i at opstille mål er hensigtsmæssigt med henblik på at bevare fokus 

og pres. Men problematiserede, at hvis vi skal ansvarliggøres, skal det være ift. noget, vi har 

indflydelse på. 

Handlinger: 

Se under beslutninger. 

Beslutninger: 

Sus og Jakob deltager i mødet med Karen Ellemann 

Ansvarlig: 

Se under beslutninger 

Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 3. febr. 2016 

 

13. Indhold kommende nyhedsbrev 

På baggrund af bestyrelsesmødet opsummerede Jakob følgende emner til det kommende Ny-

hedsbrev: 

 Evalueringer fra årsmøde og Borups kommer på hjemmesiden. 

 Der udvikles medarbejdernetværk i 2016 

 Der efterspørges kvalitativ feedback på hjemmesiden samt fotos af boformerne hertil 

 Arrangements datoer i 2016 

 Orientering om hvilke konferencer og møder SBH deltager i.  

  

14. SurveyMonkey undersøgelse om antallet af psykisk syge/sindslidende 

mf.  

Drøftes under pkt. 15. 

 

15. SBHs brug af Survey Monkey til div. undersøgelser 
Synspunkter: 

http://visuellemedlemmer.dk/
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Penille efterspurgte en generel stillingtagen ift. henvendelser om at foretage div. Survey 

Monkey undersøgelser indenfor feltet. Ligesom hun spurgte til kommandovejen ift. konkrete 

henvendelser. 

Søren var fortaler for en grundig basisundersøgelse, som kunne indeholde mange af de 

oplysninger, som kan efterspørges i feltet. 

Gitte mente, det ville være et meget stort arbejde, som skal holdes opdateret. Hun mente 

denne viden mere fleksibelt kan hentes via mails i lederkredsen, som det gøres for 

nuværende.   

Handlinger: 

Penille opgraderer til en start Survey Monkey medlemskabet til Guld. Behov for evt. yderligere 

opgradering tages der stilling til. 

Beslutninger: 

Bestyrelsen tager fra gang til gang stilling til, om SBH vil foretage en Survey Monkey 

undersøgelse for andre – det skal i givet fald fremgå tydeligt, hvem vi spørger på vegne af. 

Ansvarlig: 

Se under handlinger og beslutninger. 

Opfølgning: 

-  

16. Konference om kriminalisering/afkriminalisering af narkotika, 2. dec. i 
Kbh. 
Synspunkter: 

Rådet for Socialt Udsatte har inviteret til konferencen ”Narkotika – aspekter ved 

kriminalisering/afkriminalisering”.  

Søren: Vi har aldrig drøftet SBHs holdning hertil, vi bliver nødt til at spørge medlemmerne. 

Handlinger: 

Se under beslutninger. 

Beslutninger: 

Sus, Peter og Jakob deltager. Lyttende, så drøfter og tager vi stilling til SBHs holdning efter 

konferencen. 

Ansvarlig: 

Se under beslutninger. 

Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 3. febr. 2016 

 

17. SBH evt. rolle i netværksregi. Hvilken platform er SBH og hvad kan/ kan  

      SBH ikke bruges til i netværksregi? 
Synspunkter: 

Penille efterspurgte ledernes forholden sig til og stillingtagen til vilkårerne for et 

landsdækkende medarbejdernetværk. 

Lone mf. gav udtryk for, at medarbejderrepræsentanterne pt. ”stjæler” sig til tid sammen 

under div. SBH arrangementerne, det er ikke holdbart i længden. 

Jakob og Søren: Der er ikke nogen minimumsgrænse ift. etablering af et sådan netværk. I kan 

frit sætte dagsordenen, men ikke træffe beslutninger. Beslutninger foregår i bestyrelsen. 

Sekretariatet driver ledernetværket, men det er afgørende, at have en som styrer, det vil bl.a. 

sige en der udarbejder dagsorden og samler op. 

Lederne støtter op om etableringen af netværket, og vil på deres møder opfordre de øvrige 

ledere til, at medarbejderrepræsentanterne får mulighed for at deltage i netværket. De 

opfordrer til at starte ud med 1-dages møder. 

Handlinger: 

Se under beslutninger. 

Beslutninger: 

 2016 bruges til at udvikle SBHs medarbejdernetværk.  

 Medarbejderne i bestyrelsen mødes dagen før Repræsentantskabsmødet og udarbejder 

dagsorden for første møde i medarbejdernetværket, som afholdes dagen før Årsmødet. 

 Lederne bakker op omkring etableringen i deres eget netværk. 

Ansvarlig: 

Bestyrelsens medarbejderrepræsentanter. 

Opfølgning: 
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Bestyrelsesmøde 3. febr. 2016 

 
18. Tilmeldingsmodulet på hjemmesiden – muligheder og udfordringer 
Synspunkter: 

Søren skitserede besværligheder ift. tilmeldingsmodulet på hjemmesiden, bl.a. at det er 

omstændeligt at tilmelde flere fra samme boform. 

Penille forklarede, at gratismedlemskabet har begrænsninger, men andre muligheder kan 

afsøges afhængig af vores behov. 

Handlinger: 

Se under beslutninger. 

Beslutninger: 

Penille og Berit afklarer vores behov ift. tilmeldingsmodul og den efterfølgende opkrævning, 

relevante løsninger undersøges i forlængelse heraf. 

Ansvarlig: 

Se under beslutninger. 

Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 3. febr. 2016 

 

19. Eventuelt. Ingen beslutninger. 

Invitation til ”Ideseminar: Flere billige boliger – hvordan?”, Sus, Gitte og John deltager. 

 

Datoer for bestyrelsesmøder i 2016: 

Ons. d. 3. febr. 

Onsdag d. 27. april. 

Mandag d. 22. august 

Tirsdag d. 15.november. 

 

 

 

 

 

 


