3. september 2020

Dagsorden til Bestyrelsesmøde
Den 24. august 2020 kl. 9.00-11.00 på Teams
Mødedeltagere

Lederrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanter

Jakob May, Region Midtjylland

Anders Nørgaard, Region Midtjylland

Søren Romar, Region Hovedstaden
Dennis Lindhardt, Region Nordjylland
Erik Søndergaard, Region Sjælland

Heidi Utermøhl, Region Sjælland

Gitte Kromann, Region Syddanmark

Svend-Aksel Hansen, Region Syddanmark

Afbud

Peter Godvin, Region Hovedstaden er udtrådt af bestyrelsen.
Dennis Russi, Nordjylland er udtrådt af bestyrelsen.

Referent

Joan Frislev

Fast punkt
Kl. 09.00-09.10

1.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning af seneste referat.
Dagsorden
Punkt 8 tilføjes: Økonomistatus v/Søren Romar
Referat
Ingen bemærkninger.

Fast punkt
Kl. 09.10-09.40

2.

Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbejderrepræsentanter på boformerne.
Region Sjælland
Det årlige regionsmøde afholdes i september. Dagsordenen vil tage udgangspunkt i det netop afholdte ledernetværksmøde.
Region Nordjylland
Det årlige regionsmøde afholdes på Nørbygaard om 14 dage. De ”sædvanlige” har tilkendegivet, at de deltager. Dagsordenen vil tage udgangspunkt i
det netop afholdte ledernetværksmøde.
Region Hovedstaden
Intet regionsmøde planlagt pt.
Region Syddanmark
Intet regionsmøde planlagt pt.
Det forlyder, at Den Socialfaglige organisation ApS, som driver flere forskellige botilbud, i efteråret (forventet godkendt pr. 1.10.) åbner nye, private tilbud nær Svendborg med 20-40 pladser og tilsvarende i Vejle.
Region Midtjylland
Intet regionsmøde planlagt pt.
Fælles for alle regioner
Alle forholder sig til Corona.

Drøftelser
Kl. 09.40-10.00

3.

Henrik Edward Verner Vest, Dalhoffsminde stiller følgende:
I Arbejde Adler regi er drøftet de mulige problemstillinger, som indskudslån bibringer beboere, der fraflytter forsorgshjem. Vi søger data, som siger noget om
omfanget for at kunne kvalificere evt. indsatsområder. Har SBH data liggende fra
en evt. tidligere undersøgelse, eller kan der i SBH-regi videreformidles en survey
til medlemmerne om nævnte problemstilling? Vi forestiller os noget lignende:
1.

Hvor mange afslag gives på ansøgninger om engangsydelse til indskudslån pr. måned på det enkelte forsorgshjem/herberg/andet?
2. Hvilke begrundelser gives der for afslag
• Har modtaget indskudslån før (og ikke betalt tilbage)
• Boligen er for stor
• Boligen er for dyr (rådighedsbeløb afhænger af kommunen)
• Boligen er for lille
• Står i Ribers kartotek
• Evt.
3. Er det muligt på forsorgshjem at foretage opsparing i så fald hvordan?
• Arbejdsdusør
• Ingen egenbetaling for kost og vask
• Andet
Videnskabelig undersøgelse, hvorfor det skal undersøges grundigt. Henrik Vest
bedes kontakte.
Bestyrelsen er enige om, at ovenstående er en opgave for fx Rådet for Socialt Udsatte, som Henrik Vest bedes kontakte.
Kl. 10.00-10.05

4.

Pause

Drøftelse
Kl. 10.05-10.30

5.

Opfølgning ledernetværksmøde, herunder diskussion om SBH og de indsendte
forslag til vedtægterne.
Efter indledende tilkendegivelser om opløsningsforslagets proces og virkning samt en kort opsamling på ledernetværksmødet er det bestyrelsens
opgave at løse opgaven ift. Repræsentantskabsmødet.
Formaliteterne skal være på plads, og der afvikles efter vedtægterne.
Vi hyrer en professionel (juridisk) dirigent/ordstyrer til at afvikle Repræsentantskabsmødet korrekt.
JM og JF lægger rammen for repræsentantskabsmødet. og der indkaldes til
et bestyrelsesmøde senere i september, når rammen er på plads.
Der blev kort drøftet forskellige scenarier med forskellige tilkendegivelser
om den ledelsesmæssige situation efter Repræsentantskabsmødet.

Drøftelse
Kl. 10.30-10.45

6.

Udmelding samarbejdspartnere om den aktuelle situation.
Det aftales, at JM laver et udkast til en mail til de samarbejdspartnere, der
inviterer os for at begrunde, hvorfor vi ikke deltager. Bestyrelsen er enige
om, at vi ikke melder noget ud generelt, men henholder os til mailen, når vi
bliver spurgt.

Drøftelse
Kl. 10.45-11.00

7.

Årsmøde 2020 på Hotel Nyborg Strand.
Det skal drøftes, om vi skal aflyse grundet Corona.
Corona situationen i DK gør, at det ikke giver mening at samle så mange
mennesker. Derfor er bestyrelsen enige om at aflyse årsmødet.
Søren Romar kontakter Nyborg Strand ift. økonomien, og JM aflyser officielt via mail til Nyborg Strand. JF lukker ned for tilmelding i NemTilmeld.

Repræsentantskabsmødet den 1. oktober afholdes fortsat, dog ændres mødetiden til kl. 10-13 med frokost (evt. to go) fra kl. 13.00.
JM skriver et nyhedsbrev om aflysning af årsmøde samt understreger samtidig, at repræsentantskabsmødet afvikles som planlagt, og at hver boform
kan repræsenteres med én lederrepræsentant og én medarbejderrepræsentant.
Orientering

8.

Økonomistatus v/Søren Romar
Ift. ændringen af ledernetværksmødet er der indgået en fin aftale med
Vingsted Centret. Beløbet for ordstyreren deles mellem de tilmeldte.
Økonomien ser fin ud. Årets aktiviteter er gået i nul. Muligvis vil formuen
øges en lille smule.

Eventuelt

9.

Ingen bemærkninger

Kommende møde

10.

Bestyrelsen indkaldes til møde på Teams sidst i september. JF laver en
Doodle.

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

