
 

 

 

7. maj 2020 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 

Den 23. april 2020 kl. 13.00-15.00 
på Teams 

Mødedeltagere Lederrepræsentanter 

Jakob May, Region Midtjylland 

Søren Romar, Region Hovedstaden 

Dennis Lindhardt, Region Nordjylland 

Erik Søndergaard, Region Sjælland 

Gitte Kromann, Region Syddanmark 

Medarbejderrepræsentanter 

Anders Nørgaard, Region Midtjylland  

 

Dennis Russi, Region Nordjylland 

Heidi Utermøhl, Region Sjælland 

 

Afbud 

 

Svend-Aksel Hansen, Region Syddanmark 

Peter Godvin, Region Hovedstaden 

Referent  Jakob May 

 

Dagsorden 

Fast punkt 

Kl. 13.00-13.10 

1.  Godkendelse af dagsorden og opfølgning af seneste referat. 

Godkendt. 

Fast punkt 

Kl. 13.10-13.30: 

4 minutter pr. re-

gion. 

2.  Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbejderre-

præsentanter på boformerne. 

Region Sjælland 
Der er oprettet Corona karantænepladser i størrelsesorden 12 et sted og 8 
et andet sted.  
Der er ikke konstateret positive brugere, hvorfor karantænepladserne 
ikke har været i brug.  
Saxenhøj skulle tømme afrusningspladser og socialmedicinske pladser 
med henblik på optagelse af Corona patienter, der aldrig kom. 
Ellers ikke noget fra Sjælland. 
 
Region Nordjylland 
Alt meldes roligt. 
Der er ikke konstateret smittede. Der er oprettet karantænepladser, der 
heller ikke har været i brug. 
Ellers ingenting. 
 
Region Hovedstaden 
Der har været konstateret smittede på et vinterherberg/værested, der 
hedder GraceKbh Blå Kors. Alle er kommet på karantænepladser etableret 
af Københavns Kommune.  

https://www.dropbox.com/home/SBH%20bestyrelse/SBH%20Bestyrelse/Bestyrelsesreferater?preview=20200116_SBH+Bestyrelse+Referat.pdf
https://www.blaakors.dk/vores-arbejde/vaeresteder/grace-i-koebenhavn


 

 

Formand Jakob May 

c/o Center 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 

Derudover er to konstateret smittet på Herberget Hillerødgade. Siden da 
har der ikke været oplysninger om hverken smittede eller syge i Region 
Hovedstaden.  
Perioden opleves også som stille. 
 
Region Syddanmark 
Der er oprettet 8 karantænepladser, men ikke konstateret nogen syge, 
hvorfor karantænepladserne ikke har været i brug. 
Ellers alt roligt. 
 
Region Midtjylland 
Her er der også oprettet karantænepladser. Aarhus Kommune har testet 

ca. 300 brugere – alle negative. Der er ikke forlydender om positive bru-

gere andre steder. 

Også roligt.  

 

For alle tilbud gælder: Der er besøgsforbud, og der optages på almindelige 

vilkår. Der finder også planmæssige udflytninger sted. 

Økonomi 

Kl. 13.30-13.40 

3.  Økonomi 2019-2020 (Søren Romar). 

Up-date efter udsættelser og aflysninger. 

Søren oplyser omkring de tekniske ting i forhold til regninger og betalin-

ger fra Severin.  

Kontingentbetalinger for 2020 er udsendt, og vi har fastholdt tidligere ni-

veau medført af, at vi ikke har haft Repræsentantskabsmøde og dermed 

ikke har kunnet ændre vedtægterne. 

Drøftelse 

Kl. 13.40-14.15 

4.  Opsamling på akutte hængepartier. 

Opsamling af information fra medlemmerne i.f.t. håndtering af Corona. 

Ministeriet og de processer, der kører der, herunder kommuneaftaler. 

Vi har ikke hørt noget fra aktører udover det, der er sket i forhold til Coro-

nakrisen. 

Socialstyrelsen har ikke været proaktiv i forhold til fx nationale standar-

der, faglige vejledninger mv. Vi vil gerne have dialogmøde, hvorfor det af-

taltes at skrive til Christina Kjeldahl og foreslå dialogmøde på Teams. 

Diskussioner om styring og finansiering af feltet må forudsættes at blive 

genoptaget, når der skal forhandles kommuneaftaler, og der er kommet 

nogle signaler fra formanden for KLs socialudvalg, Thomas Adelskov. 

 

Dennis Russi oplyser, at Blå Kors’ holdning fortsat er, at feltet skal dækkes 

af non-profit-organisationer med henblik på høj faglig kvalitet, men ikke 

med driftsaftaler/overenskomster.   

Kl. 14.15-14.20 5.  Pause 

Drøftelse 

Kl. 14.20-14.40 

6.  Ledernetværksmøde. 

Der er anledning til at få fulgt op på de mange, relevante drøftelser berammet på 

seneste ledernetværksmøde. 

Vi havde også hyret en facilitator.  

Tidspunkt samt form og indhold ønskes drøftet. 

mailto:jmay@aarhus.dk


 

 

Formand Jakob May 

c/o Center 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 

Der er enighed om, at der skal afholdes ledernetværksmøde, når det kan 

lade sig gøre med henblik på den dagsorden, der var på senest berammede 

netværksmøde, der blev aflyst. 

Vi kan imidlertid være usikre på, hvornår det kan finde sted. Beslutningen 

er derfor at afvente meldinger fra Statsministeren omkring 10. maj. 

Vi afventer meldinger fra vores kommuner i forhold til, hvad vi kan, må og 

skal.  

Efter Statsminister og kommuner:  

• Udmelde en dato i juni måned; gerne fredag den 12. juni, hvis det kan 

lade sig gøre for Severin. 

• Beslutte en backup dato i august for at have sikkerhed for en mødemu-

lighed, hvis mødet i juni ikke kan blive til noget. 

Vi arbejder forsat på, at mødet kan afholdes på Severin, og vi arbejder med, 

at det skal være et endagsmøde.  

Drøftelse 

Kl. 14.40-15.00 

7.  Årsmøde. Tidsplan og program. 

Formanden foreslår, at vi laver en næsten copy-paste af repræsentantskabsmø-

det med repræsentantskabsmødet d. 1. oktober fra 10.00-12.00. 

Jakob vil gerne have drøftet, hvorvidt vi skal lave en copy-paste af Repræ-

sentantskabsmødeprogrammet; dog med øget mulighed for brugerinddra-

gelse. Der stilles konkret forslag om, at der laves systematiseret og struk-

tureret erfaringsopsamling i forhold til Coronakrisen og i det perspektiv, 

hvad vi har lært, og hvad vi kan gøre anderledes mv. 

Der tænkes videre, og der afholdes Teams-bestyrelsesmøde efter 10. maj, 

hvor vi kan perspektivere yderligere.   

Drøftelse 8.  Pladsoversigten. SR. 

Heidi oplyser, at 45 er oprettet i pladsoversigten. 35 er SBH-medlemmer. 

Heidi henvender sig til de øvrige boformer på alle platforme og tilbyder 

support, sparring og støtte i forhold til at blive oprettet og komme i gang.  

Dennis problematiserer, hvorvidt der skal opdateres på daglig basis, når 

nu der altid er ledige pladser på fx Svendstrupgård.  

I medfør af at der også er et statistikperspektiv i pladsoversigten, ville det 

være hensigtsmæssigt, at der bliver opdateret som aftalt. 

Vi skal selvfølgelig have fokus på, at vi holder presset over tid, da vi også 

ved, at etableringen af den slags nye elementer kræver både tid og mas-

sage for at blive masseret ind i organisationen. 

 

I den sammenhæng bliver forsorgsscreening nævnt, og Jakob oplyser, at 

CSC er blevet installeret med forsorgsscreening.  

Forsorgsscreeninger skal have nye igangsættelsesaktiviteter for alle. 

Jakob kan ikke fremhæve forsorgsscreening nok i forhold til, hvor godt det 

er, efter at det er kommet ind i vores socialprogrammer, og efter det store 

arbejde Søren har lavet sammen med de folk, han har brugt til det, for at få 

et anvendeligt system.     

  

mailto:jmay@aarhus.dk
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Orientering 

 

 

9.  Nyhedsbrev. 

Der udsendes et nyhedsbrev, der først kommer ud i udkast med informa-

tion om en del af ovenstående. 

Nye mødedatoer generelt. 

Generelt afventes der. 

2021. 
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