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Aarhus maj 2015 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde SBH  

 

Dato: 5. maj 2015 

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

Thea Mau og Malene Laursen. 

Afbud: Gitte Kromann Jacobsen og Lone Hermansen 

Referent: Birgit Friis 

 

1. Konstituering jf. vedtægterne. 

Synspunkter: 

Det er uklart i vedtægterne, om hele bestyrelsen konstituerer sig efter valg ved 

repræsentantskabsmødet. Der var enighed om, at det gør den fremadrettet. 

Der var ligeledes enighed om, at kandidatur til næstformandsposten skal være båret af 

kompetencer og energi – ikke om vedkommende er medarbejderrepr. 

Handlinger: 

Opdatering af vedtægter, Jakob May 

Beslutninger: 

Jakob May genvælges som formand, Sus Rask genvælges som næstformand og 

Søren Romar genvælges som kasserer.  

Vedtægterne skal ændres, så det fremgår, at bestyrelsen konstituerer sig på ny efter hvert 

repræsentantskabsmøde. 

Det ønskes bevaret, at næstformanden kan være både medarbejder- og lederrepræsentant. 

Ansvarlig: 

Se under handlinger 

Opfølgning: 

- 

 

2. Opfølgning på referat 

Synspunkter: 

Det var nævnt i referatet, at det er vigtigt, at der er valgt en medarbejderrepræsentant på alle 

boformer.  Penille spurgte til, hvilke initiativer der var igangsat i forhold hertil. 

Både ledere og næstformand oplever øget lederopbakning til, at der vælges medarbejderrepr. 

på tilbuddene. 

Handlinger: 

Lederopbakning til valg af medarbejderrepr. på tilbuddene italesættes på kommende 

ledermøde. Det blev drøftet, at det er en opgave i den kommende tid for medarbejder-

repræsentanterne at følge op på boformerne og evt. etablere mailgrupper. Der er 

opmærksomhed på de geografiske forskelle. 

Beslutninger: 

Se under handlinger 

Ansvarlig: 

Se under handlinger 

Opfølgning: 

- 
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3. Regionsrunde, herunder medlemmer og ikke-medlemmer. 

Region Nordjylland: 

Medarbejderrepræsentanterne i Nord skal mødes på Svenstrupgård i maj. 

Blå Kors Hobro er nyt medlem. Lone følger op omkring medarbejderrepr. derfra. 

Region Sjælland: 

Der skal ansættes ny forstander på Sønderskovhjemmet.  

Gode tilbagemeldinger på repræsentantskabsmødet. 

Midtjylland: 

Ift. repr.mødet så efterspurgte Penille fortællingen om, hvorfor SBH er godt for mig, med 

henblik på at gøre det mere attraktivt at være aktivt medlem. Medarbejderrepr. havde på mø-

det drøftet slippet mellem Socialstyrelsens metodefokus og praksis, der var ønske om at invi-

tere styrelsen på praktikbesøg. 

Region hovedstaden: 

Søren orienterede om besøg af Manu Sareen på Lærkehøj. 

Der er en del konstituerede ledere i regionen pt. 

På repr.mødet var der fra medarbejderside ønske om at mødes lokalt, der er dog ikke taget 

noget konkret initiativ endnu, orienterede Peter. 

Region Syddanmark: 

Malene har som ny medarbejderrepr. kontaktet alle lederne i regionen omkring valg af 

medarbejderrepr., har fået meget positive tilkendegivelser. Hun påtænker at styrke 

medarbejdernetværket i regionen via mailgruppe eller lignende med sig selv som tovholder. 

 

4. Økonomi 

Søren orienterede:  

Indbetalte kontingenter for i år udgør ca. kr. 280.000,-. 

Beholdningen fra tidligere år er på ca. kr. 200.000. 

Der er stadig enkelte udeståender fra repr.mødet. 

 

5. Evaluering af repræsentantskabsmødet: form og indhold. 

Synspunkter: 

Oplæggene omkring Saxenhøj blev fremhævet som særligt gode. Flere ønskede fremadrettet 

at opprioritere interne oplægsholdere. Mere tid til interne drøftelser ved bordene blev også 

nævnt. 

Oplægget ved Arbejdstilsynet blev generelt fundet alt for overordnet. Der var ønske om at 

komme mere ned i materien. 

Fra medarbejderrepr. blev der efterspurgt mere tid til drøftelser i deres gruppe. Fra lederside 

var der opbakning til dette samt overvejelser om, at de kunne komme med 

diskussionspunkter, som ønskes taget op blandt medarbejderrepr. 

Handlinger: 

- 

Beslutninger: 

Fremover mere inddragelse af bestyrelsens input til programmet for repr.mødet samt mere 

deltagerdeltagelse i arrangementet, da repræsentantskabsmødet handler om organisationen 

og dermed os selv. 

Ansvarlig: 

Bestyrelsen. 

Opfølgning: 

- 

 

6. Arrangementer i 2015 

6.a Borups Højskole 

Synspunkter: 

Formålet med Borups er en fælles politiske platform for SANDs og SBH, hvor sager 

undersøges og perspektiveres men ikke nødvendigvis løses. 

Jakob og Ask har aftalt, at temaet er udenlandske hjemløse, et både følsomt og kontroversielt 

emne. Målgruppen for arrangementet og vinkler på emnet blev drøftet. 

Handlinger: 
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Beslutninger: 

Rammen og strukturen er som sidst. 

Belyse emnet fra forskellige vinkler som f.eks. den europæiske migrant- og politiske 

udfordring, den danske politiske udfordring, lovgivning og den oplevede hverdag. 

Ansvarlig: 

Jakob og Birgit 

Opfølgning: 

- 

 

6.b Årsmødet 

Synspunkter: 

Arbejdsmiljø er det overordnede tema, vinkler herpå blev drøftet. 

Handlinger: 

Beslutninger: 

Programmet er udarbejdet inden sommerferien, udsendes midt august. 

Fokus på medarbejderen, medarbejdergruppen og ledelse i.f.t. at arbejde med brugere, der er 

særligt vanskeligt stillet. Brugere og budget kan vi ikke gøre noget ved, det kan vi ved 

medarbejderens og ledelsens kapacitet til at håndtere brugergruppen. F.eks. oplæg om: Hvis 

supervision er svaret, hvad er spørgsmålet, den personlige robusthed, hvad sker der i grupper, 

hvordan håndteres ægte uenighed og hvilke indflydelse har det på arbejdsmiljøet. 

Ansvarlig: 

- 

Opfølgning: 

Kommende bestyrelsesmøde 

 

7. Køb af 7 timers sekretariatsarbejde og de opgaver, der tænkes løst. 

Synspunkter: 

Jakob orienterede om, at der er økonomi til at udvikle sekretariatsfunktionen, f.eks. ift. 

opgaver som fundraising og hjemmesiden. Der blev drøftet fordele og ulemper ved, at Penille, 

som bestyrelsesmedlem, varetager disse opgaver. 

Handlinger: 

- 

Beslutninger: 

Fra 1. maj til årsskiftet udfører Penille sekretariatsopgaver for SBH 7 t. ugenligt, pris kr. 

51.205,- Hun dokumenterer opgaverne og tidsforbrug overfor bestyrelsen. Der evalueres i jan. 

2016.  

Det blev præciseret, at deltagelse i bestyrelsesmøder ikke indgår i sekretariatsbetjeningen. 

Ansvarlig: 

- 

Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde jan. 2016. 

 

8. Hjemmeside 

Synspunkter: 

Der blev igen generelt givet udtryk for, at hjemmesiden er meget mangelfuld. Muligheden for 

at inddrage WeShelters hjemmeside designer er ikke blevet undersøgt reelt grundet Sørens 

situation med branden. Penille tilbød at stå for opdatering af den etablerede hjemmeside, da 

der skal være bestyrelsesføling, og beslutning med, hvad der er på hjemmesiden. 

Handlinger: 

Penille får overdraget master af Peter Skov Rasmussen og opdaterer den eksisterende 

hjemmeside (som en del af sekretariatsbetjeningen) med div. manglende informationer. 

Beslutninger: 

Se under handlinger 

Ansvarlig: 

Se under handlinger 

Opfølgning: 

Kommende bestyrelsesmøde 
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9. Opdatering af udsendelseslisten – bilag 1 

Synspunkter: 

Det blev drøftet, hvem der har interesse i at modtage nyhedsbreve, invitationer mm. fra SBH.  

Handlinger: 

Der skal udarbejdes en ”interessentanalyse” med henblik på at etablere en primær og 

sekundær udsendelsesliste. Jakob, Penille og Birgit påbegynder dette. 

Beslutninger: 

Se under handlinger. 

Ansvarlig: 

Se under handlinger. 

Opfølgning: 

Kommende bestyrelsesmøde. 

 

10. Feantsa. Det ønskes drøftet, hvad SBH svarer på ACs brev og de perspektiver, 

sagen har. 

Synspunkter: 

Jakob redegjorde for uenigheden med Feantas ledelse og var fortaler for SBHs udmeldelse 

heraf. Især er det vigtigt, at SBHs troværdighed ikke lider skade i.f.t. de danske MEPer, fordi 

de danske MEPer tror at SBH arbejder på vegne af Feantsa. 

Bestyrelsen bakkede op om dette, John var dog lidt forbeholden. 

Handlinger: 

Jakob orienterer Feantas ledelse samt de danske parlamentarikere om SBHs udmeldelse af 

Feantsa.  

Beslutninger: 

Se under handlinger. 

Ansvarlig: 

Se under handlinger. 

Opfølgning: 

- 

 

11. Svar på SANDsigers leder om forstanderens enevælde. 

Synspunkter: 

Det blev drøftet, om SBH i et indlæg skulle svare på Ask Svejstrups kritik af lovgrundlaget for 

§110/forstandernes magt. 

Handlinger: 

Se under beslutninger. 

Beslutninger: 

Jakob drøfter Asks indlæg med ham ved lejlighed, lægger op til SBH gerne vil høre evt. kritik 

fra SAND. 

Ansvarlig: 

Jakob 

Opfølgning: 

- 

 

12. Christian Harlung, Godrum, foreslår at han deltager som observatør i LOS (Lands-

foreningen af opholdssteder) på vegne af SBH. 

Synspunkter: 

Det har ingen interesse for SBH. 

Handlinger: 

Jakob orienterer Christian Harlung om ovenstående. 

Beslutninger: 

Det har SBH ikke interesse i. 

Ansvarlig: 

Se under handlinger. 

Opfølgning: 

- 


