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Hilsen til forårssolen
Melodi: Povl Dissing – Tekst: Benny Andersen 1981

1

Det er forår. Alting klippes ned.

Der beskæres i buskadser og budgetter. 

Slut med fordums fede ødselhed.

Vi begynder at træne til skeletter.

Jeg bli’r fem år ældre

ved hvert indgreb i min pung,

men når forårssolen skinner,

bli’r jeg ung!

2

Lad kun falde, hvad der knap kan stå ...

Men i så fald sku jeg altid komme kryv'ne, 

hver gang skatten gir sig til at flå

mine sidste mønter fra mig hver den tyv'ne

Jeg bli’r tom i hjernen, 

træt og tung i sjæl og krop,

men når forårssolen skinner

står jeg op!

3

Og jeg fægter med min sparekniv. 

Men den skraber bare hult i sparegrisen. 

Der er ikke meget tegn på liv.

Selv i vinter var der dog en ko på isen. 

Jeg har længe næret en

istap ved min barm,

men når forårssolen skinner,

blir jeg varm!

4

Solen skinner på fallittens rand.

Derfor denne dyrekøbte randbemærkning: 

Der er caries i tidens tand.

Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning! 

Snart skal jeg og mine sidste

tænder skilles ad,

men når forårssolen skinner,

bli’r jeg glad!

5

Tag da kun min sidste spinkle mønt. 

Livets sol er min den sidste del af livet, 

for som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, 

at Alt og Intet er os givet. 

Og en gang går solen sin

runde uden mig,

men når forårssolen skinner,

lever jeg!

https://www.youtube.com/watch?v=UIuB_bSobD4


Vi er sammen om

• Repræsentantskabsmødet

• Borgerens ret til selvbestemmelse v/Emil Kiersbo

• Etik i det sociale arbejde v/Jakob Birkler



Motivation

Der er generelt fokus på individets rettigheder
• Det Sociale Tilsyn

• Folketingets ombudsmand

• De faglige tilgange

• Uklarhed ift. hvad forskellen er på de universelle 
menneskerettigheder og retten til selvbestemmelse

• Uklarhed ift. boformernes muligheder og rettigheder.



Program
Dag 1
Kl. 10.00-12.00 Repræsentantskabsmøde

Kl. 12.00-13.00 Frokost

Kl. 13.00-14.30 Møde for medarbejderrepræsentanterne
Møde for lederrepræsentanterne

Kl. 14.30-15.00 Kaffepause

Kl. 15.00-17.30 Emil Kiersbo med oplægget: 
Borgerens ret til selvbestemmelse

Kl. 19.00- Middag og socialt samvær

Dag 2
Kl. 09.00-11.00 Jakob Birkler med oplægget: 

Etik i socialt arbejde sat overfor retsetik

Kl. 11.00-11.10 Afrunding og afslutning



Dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Vedtagelse af forretningsorden
5. Beretning v/formanden
6. Regnskab v/kassereren
7. Kommende års aktiviteter
8. Regionsvalg (Hovedstaden, Nordjylland, 

Midtjylland og ekstraordinært Sjælland)
9. Valg af revisor (vi skal huske dette punkt!)



Forretningsorden



Resultatopgørelse 1.1.-31.12.2017



Balance pr. 31.12.2017



Beretning

Internt arrangeret:

• Repræsentantskabsmødet

• Årsmødet med rekord antal deltagere!

• Fire bestyrelsesmøder herunder møde med SANDs bestyrelse

• Folkemødet med seks deltagere

• Det Sociale Lederforum v/Bo Mollerup

• SL om arbejdsmiljø

• KL om hjemløshed- og boformernes  placering på det sociale 
landkort



Der er bud efter os
- og det er kun godt!

Socialstyrelsen
• Dialogmøder
• Styregruppe ift. anbefalinger af udredningsmetoder på § 110
• Udrulning af Housing First
• Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud 

samt boformer for hjemløse.

Ministeriet
• Konference med Mai Mercado for bordenden 
• Konference med Ole B. Olsen for bordenden.
• Det sociale frikort.
• Deltagelse på Ledernetværksmøde i december 
• Diverse kontakter og korrespondancer.



Der er mere bud efter os
- og det er også godt!

Udsatterådet
• Konference om udsathed i udkantskommuner
• 2-dages seminar på Menstrup Kro

Andet
• Konference on social eksklusion v/Maryfonden og Trygfonden
• Rigspolitiet om bandekriminalitets afsmittende virkning på § 110
• Hjemløshedskonference ved Blå Kors og Det Konservative Folkeparti
• Brugernes Bazar
• Hjem til alle på Kofoeds Skole



Hertil kommer

Det vi ellers giver os i kast med:

• Organisering af ASI-forsorg i SBH

• Udvikling af Sikker Adfærd

• Udvikling af de elektroniske platforme

• Generelt netværksarbejde og svar på (de stigende!) henvendelser 

• Debatter og presse: Gadejuristen og Saxobank!

• Og meget mere.



Debat og afstemning



Vedtægtsændring
Tilgiv os, vi vidste ikke, hvad vi gjorde!
Selvom vi ikke har udsendt vedtægten, beder vi kredsen om at 
tiltræde, at formuleringen i vedtægten kan ændres til:

Vedtægtens § 6 stk. 6
• Der afholdes i samarbejde med brugerorganisationen SAND 

debatmøder og andre arrangementer, når SAND og SBH finder 
det nødvendigt og er enige om det.

Vedtægtens § 6 stk. 7
• Formanden for SBH er som udgangspunkt SBHs repræsentant 

i internationale sammenhænge.



Vedtægter



Kommende års aktiviteter
Internt

• De kendte mødeaktiviteter

• Folkemødet: Platforme og indflydelse

• Udvikling af ASI-forsorg

• Udvikling af kurser, både som udbud og som rekvirerede

• Markedsføring af kurser

• Udvikling af de elektroniske platforme

• Gribe og udvikle de politiske dagsordener

• Udvikle netværk til tilsvarende organisationer!



Eksternt

• Hvad kaster regionsdrøftelserne af sig?

• Presset på boligmarked

• Udrulning af metoder

• Arbejde videre med De Nationale Retningslinjer sammen med 
andre!

Kommende års aktiviteter



Regionsmøder herunder valg

• Hovedstaden

• Nordjylland

• Midtjylland

• Sjælland (ekstraordinært valg af lederrepræsentant)



Regionsdrøftelse
Hvad er det, vi er sammen om i SBH?

• Mindre grupper af repræsentanter fra 4-6 boformer i 
regionen

• Drøftelsesark med punkter, der drøftes 15-20 min. 

• Opsamling med korte bullets fra hver gruppe 10 min.

• Alle notater afleveres til en bestyrelsesrepræsentant fra 
regionen.



• Nævn de tre vigtigste fokuspunkter for SBHs fremtidige 
arbejde – begrund valget.

• Hvis I (i kort form) skulle beskrive SBHs formål set fra en §
110 vinkel – jeres vinkel – hvordan vil den så lyde?

Regionsdrøftelse
Hvad er det, vi er sammen om i SBH?



Regionerne

• Region Hovedstaden   Fjordsalen

• Region Syddanmark Tree Top 4+3+2

• Region Sjælland Mødelokale 7

• Region Midtjylland Mødelokale 8

• Region Nordjylland Mødelokale 9 



Perspektiver



Drøftelser



VELKOMMEN TIL 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE

16. MARTS 2018



Svantes lykkelige dag
Melodi: Benny Andersen – Tekst: Benny Andersen

1

Se, hvilken morgenstund!

Solen er rød og rund

Nina er gået i bad.

Jeg spiser ostemad.

Livet er ikke det værste man har,

og om lidt er kaffen klar.

2

Blomsterne blomstrer op.

Der går en edderkop.

Fuglene flyver i flok,

når de er mange nok.

Lykken er ikke det værste man har,

og om lidt er kaffen klar.

3

Græsset er grønt og vådt.

Bierne har det godt.

Lungerne frådser i luft.

Åh, hvilken snerleduft!

Glæden er ikke det værste man har, 

og om lidt er kaffen klar.

4

Sang under brusebad.

Hun må vist være glad.

Himlen er temmelig blå.

Det ka’ jeg godt forstå.

Lykken er ikke det værste man har,

og om lidt er kaffen klar.

5

Nu kommer Nina ud,

nøgen, med fugtig hud,

kysser mig kærligt og går

ind for at re' sit hår.

Livet er ikke det værste man har, 

og om lidt er kaffen klar.

https://www.youtube.com/watch?v=GhrPgbIHVAQ

