
 

22. maj 2020 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 

Den 14. maj 2020 kl. 15.00-16.00 
på Teams 

Mødedeltagere Lederrepræsentanter 

Jakob May, Region Midtjylland 

Søren Romar, Region Hovedstaden 

Dennis Lindhardt, Region Nordjylland 

Erik Søndergaard, Region Sjælland  

Medarbejderrepræsentanter 

Anders Nørgaard, Region Midtjylland 

 

Dennis Russi, Region Nordjylland 

 

Afbud Gitte Kromann, Region Syddanmark  

Svend-Aksel Hansen, Region Syddanmark  

Peter Godvin, Region Hovedstaden  

Heidi Utermøhl, Region Sjælland 

Referent  Joan Frislev 

 

Dagsorden 

Drøftelse 1.  Opfølgning på en langsom genåbning af SBH aktiviteter herunder planlægning af 

ledernetværksmøde og årsmøde. 

Pt. er Statsministeriet ikke kommet med en udmelding om offentlige virk-

somheders åbning. Bestyrelsen er derfor enige om, at ledernetværksmødet 

skubbes fra juni til den 20.-21. august 2020 og afholdes på Severin Kursus-

center. Dette møde erstatter det planlagte ledernetværksmøde den 30. 

september, som aflyses. 

Da Corona kom i vejen for repræsentantskabsmødet i marts, aftales det af-

holdt ifm. årsmødet den 1.-2. oktober 2020. Programmet bibeholdes. 

 

Bestyrelsen blev orienteret om, at der den 14.5. var åbent samråd i Social- 

og Indenrigsudvalget om herberg- og krisecenterområdet. Her blev bl.a. 

diskuteret tvungen driftsoverenskomst/skærpet tilsyn ift. til de private 

forsorgstilbud. 

Bestyrelsen må ligeledes konstatere, at der er en stigning i åbning af nye, 

private forsorgstilbud, der er uden for politisk kontrol. 

 

JM formulerer et nyhedsbrev. 

 

Høringssvar til Styrelsen. 

Kapitlerne er fordelt til behandling mellem bestyrelsens ledere: 

Kap.1: Jakob (12 sider), Kap.2: Gitte (25 sider), Kap.3: Erik (32 sider) 

Kap.4: Dennis (15 sider), Kap.5: Søren (21 sider 84-105) 

Dennis og /eller Jakob (25 sider 106-131) 

 

For hvert kapital skrives de generelle betragtninger/tilføjelser/bemærk-

ning. Bl.a. skal vi henlede opmærksomheden på de mange gentagelser.  

https://mobiltv.ft.dk/video/20191/sou/td.1635010
https://mobiltv.ft.dk/video/20191/sou/td.1635010


 

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 

Tidsplan 

Den 26. maj – Deadline for input sendes til Joan.  

Den 27. maj – Jakob og Joan sammenskriver. 

Den 28. maj – Høringssvaret indsendes. 

Den 29. maj - Deadline for indsendelse af høringssvar 

 

Pladsoversigten.dk 

Mange boformer har logget sig ind, men de får ikke opdateret, hvilket er 

nødvendigt. Der er også mange, der fortsat mangler at logge sig på. 

4-5 boformer har sagt nej tak til at deltage.  

Følgende blev bemærket: 

• Symbolerne i pladssoversigten.dk kan virke anstødene. De skal gerne 

ændres, så de passer med virkeligheden. 

• Datosorteringen fungerer ikke efter hensigten. Der arbejdes på en løs-

ning. 

• Hvis ikke der er opdateret på dagen, må man gå ud fra, at pladstallet er 

uændret. 

Dennis Lindhardt orienterede om, at Svenstrupgård Forsorgshjem altid 

har ledige pladser. 

Heidi Utermøhl kontakter boformerne for at få så mange med i ordningen 

som muligt samt understrege vigtigheden af, at pladstallene opdateres. 

Eventuelt 2.  Henvendelser fra pressen. 

JM modtager af og til henvendelser fra pressen. JM afvejer altid henvendel-

sen, og når den er til SBH, udtaler han sig som SBH formand. JM understre-

ger, at han ikke vil svare på noget, der er politisk usikkert, omvendt hvis 

han direkte adspørges, bliver han også nødt til at have en mening, så han 

fremstår troværdigt.  

Formanden kan altid henvise til de øvrige boformsledere. 

 

Repræsentantskabsmøde 2021 

Bestyrelsen er enige om at afvikle repræsentantskabsmødet på Hotel Mun-

kebjerg i Vejle. 

 

SBH Vedtægter 

Bestyrelsen gennemgår vedtægterne på mødet den 24. august 2020. 

 

Kraka  

Jakob og Søren har modtaget en invitation fra Kraka om, hvordan man kan 

halvere antallet af hjemløse i 2030. Fokus er, hvordan man fremskaffer bo-

liger, samt at man ud fra de erfaringer, man har, bliver nødt til at samar-

bejde tættere og mere på tværs. Finansieringen skal ske ved at skære i § 

110 pladserne på landsplan. Vi afventer den endelige rapport. 

 

Rådet for Socialt Udsatte  

Rådet for Socialt Udsatte arbejder på en ny social politik. SBH tilmelder sig 

selvfølgelig. 

 

mailto:jmay@aarhus.dk
http://kraka.dk/

