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Dagsorden 

Drøftelse 

 

1.  Repræsentantskabsmøde 2020 

Corona og forsamlingsforbud 

Joan kontakter Nyborg Strand og oplyser antal deltagere samt beder dem skrive til os, 

hvordan vi skal forholde os. Vi ved, at Nyborg Strand overholder reglerne. 

Søren Romar informerer om, at der er sendt faktura til samtlige 81 deltagere. 

 

Indtjekning af deltagere ift. boform og udlevering af stemmesedler 

Det aftales at: 

• Søren kontrollerer, at alle deltagere har betalt deres kontingent (hvilket kræves for 

at være stemmeberettiget) 

• Erik, Dennis og Gitte sidder ved døren og tjekker deltagerne ind samt udleverer 

stemmeseddel og reversskilt. 

En leder og en medarbejder fra hver boform er stemmeberettigede. Hvis man ønsker 

hemmelig afstemning jf. forretningsordenen, kan stemmesedlen bruges. Hvorefter sed-

lerne samles sammen, og dirigenten overtager. 

Fuldmagter kan først tjekkes op på dagen. Deltagere med fuldmagt skal aflevere fuld-

magten for at få en stemmeseddel, og dirigenten skal godkende fuldmagten. Fuldmagten 

skal indeholde fulde navne på hvem, der giver fuldmagt til hvem og til hvad. Der er fire 

stemmemuligheder:  

1. Regionsvalg 

2. Opløsningsforslag 

3. Urafstemning 

4. ? 

Jakob kontakter dirigenten for at sikre en lovlig og gyldig fuldmagt. 

Jakob informerer medlemmerne i et nyhedsbrev. 

 

Dirigent 

Jakob har kontakten til dirigenten advokat Jeppe Vestergaard, der er hyret til at dirigere 

repræsentantskabsmødet iht. vedtægterne.  



 

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 

Regnskab 2019 

Fremlægges og gennemgås iht. dagsordenen. 

Regnskabet udsendes til medlemmerne igen. 

 

Valg af revisor hvert andet år 

Sidste valg var i 2018, så der skal være valg i år. 

 

Årsmødets aflysning er betalt af SBH 

Medlemmerne orienteres via formandens beretning. 

 

Gennemgang af vedtægtens § 4 for korrekt håndtering: 

• Regler for fuldmagter og stemmeberettigede 

• Mulighed for hemmelig afstemning 

Foreningsretslige regler vi ikke kender? Jakob clearer af med advokaten. 

 

SBH’s fremtid, hvis forslaget om opløsning ikke vedtages? 

• Valg hvis nuværende bestyrelsesmedlemmer træder tilbage? 

Hvis nuværende bestyrelse trækker sig, skal der foretages et suppleringsvalg.  

Gitte Kromann, Region Syddanmark oplyser, at hun stiller sit mandat til rådighed. Hun 

informerer boformslederne i regionen om beslutningen. 

Erik Søndergaard, Region Sjælland oplyser, at han stiller sit mandat til rådighed på regi-

onsmøde den 23.9.2020. 

Søren Romar, Region Hovedstaden oplyser, at han ønsker SBH bevaret, og at der i regio-

nen er bred enig om en reformulering af SBH’s grundlag. 

• Hvad er den kommende bestyrelses opgave?  

Dennis Lindhardt, Region Nordjylland oplyser, at på det netop afviklede regionsmøde 

blev fremsat et ønske om et punkt på repræsentantskabsmødet, i tilfælde af at forenin-

gen består. Punktet skal omhandle kommissorium for en kommende (overgangs-) be-

styrelse. Punktet skal gerne på inden valghandlingen. 

Medlemmerne skal have plads til perspektivering inden valghandlingen. 

 

Det noteres, at de nuværende bestyrelsesopgaver skal overleveres til den nye bestyrelse. 

Drøftelse 2.  Eftersyn og revidering af forretningsorden aht. debattens kvalitet. 

Pkt. 5. vedr. taletid og håndsoprækning skal vi sikre, at dirigenten har et fornuftigt 

grundlag at lede debatten på. Derfor er det vigtigt, at debatten får rum og tid.  

Jakob taler med dirigenten om en undtagelsesbestemmelse på den tidsmæssige be-

grænsning, hvorefter medlemmerne informeres via nyhedsbrev. 

 

Bestyrelsen vedtager, at programmets tidsplan revideres: 

Kl. 09.30-10 Indtjekning 

Kl. 10-11 Velkomst og beretning 

Kl. 11-12 Vedtægtsændringer og forslag til opløsning 

Kl. 12-13 Regionsmøder og valg. 

Kl. 13-14 frokost. 
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