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Referat fra Bestyrelsesmødet 

Torsdag den 19. januar, kl. 09.30-15.00 
i Kirkens Korshærs Herberg  

Benediksgade 23, Odense 

 

Mødedeltagere Jakob May, Formand, Østervang 

Søren Romar, Kasserer, Lindevangen 

Peter Godvin, Lindevangen 

John Eriksen, Toften 

Kelly Berg, Boformen Aas 

Lone Hermansen, Svenstrupgaard 

Gitte Kromann Jacobsen, Sydfyn 

Malene Schmidt Grønholt Laursen, Odense 

Sus Rask, Saxenhøj 

Penille Thea Mau, Østervang 

Referent  Joan Frislev 

 

Dagsorden 

 1.  Godkendelse af seneste referat 

Godkendt 

 2.  Opfølgning af seneste referat 

Ingen bemærkninger 

Orientering 3.  Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder med-

arbejderrepræsentanter på boformerne. 

Region Nordjylland 

Kelly: Blå Kors Hjørring dagtilbud/værested har udvidet fra 2 til 6 pladser. 

SBH etablerer kontakt, her ligger måske et udviklingspotentiale. 

Region Hovedstaden 

Søren: Der er brug for, at lederne får talt på tværs i regionerne, og vi ind-

kalder til ledernetværk i 2. kvartal.  

Peter: Forslag til pkt. på ledernetværksmødet: Hvem er medarbejderrepræ-

sentanter? 

Søren: Unge hjemløse og frivillig mentor ordning. Ordningen, der har ud-

gangspunkt i relationer vha. Velux midler, er ved at starte noget op i Køben-

havn. 

Region Syddanmark 

Gitte: Nyt medlem i Sydfyn; SUF Veteranhjem med 10 pladser i små hytter. 

Vi er ved at etablere et tilbud. Gitte kender den nyansatte medarbejder. 

Ny leder på Dalhofsminde, som vi ikke har haft kontakt med endnu. 

Ny leder på Sølyst er Charlotte Jensen. Hun skal mødes med Gitte for at 

lære, hvordan man driver forsorgshjem uden medicin. 

https://cms6073.hstatic.dk/upload_dir/pics/Referat-SBH-bestyrelsesmoede---15.nov-16.pdf


Malene: Gør reklame for SBH, men har kun fået én mail tilbage. Der er me-

get få tilbagemeldinger. Bør gøres opmærksom på ved repræsentantskabs-

mødet. 

Flydedokken eksisterer ikke mere. 

Region Sjælland 

Sus: Fornemmer, at der er sket en stor udskiftning af medarbejdere, og at 

det er svært at holde styr på strukturen. Opfordrer lederne til at have en 

medarbejderrepræsentant, man kan sende mails til. 

John: Troels fra Næstved stopper. Han skal være leder af psykisk/fysisk 

syge specialtilbuddet i Grønland. Vi køber et par flasker på SBHs vegne. 

Sus: Vi er interesseret i et ungetilbud, for der er brug for en buffer til vores 

unge. 

Region Midtjylland 

Jakob: Tarm/Skjern Ungetilbud, Jakob har talt med lederen, der har været 

på turné for at finde nogle unge til tilbuddet. Han vil gerne være medlem. 

Har også været i kontakt med Kompetencehotellet og afventer respons. 

Borgerskolen Lemvig har opsagt overenskomsten med Lemvig Kommune, 

idet Kommunen havde fået pålagt, at de ikke måtte anvise borgere til Bor-

gerskolen. 

 4.  Økonomi Regnskab 2016 v/Søren Romar 

Vi afventer regnskabet 2016 fra revisionen. Medlemstal for 2016 er ikke op-

gjort endnu. På arrangementssiden går det nogenlunde op, dog er der skyld-

nere fra årsmøde og netværksmøde.  

Jakob: Hvis der er plads i budgettet 2017, kunne vi lave et arrangement for 

medarbejderrepræsentanter. 

 5.  Tilmeldingsmodul 

Søren: Der er flere betalingsmuligheder, men det er umuligt at gennemskue, 

hvem der har betalt! Systemet er for arbejdstungt. Kompleksiteten er steget 

efter, at muligheden med betalingskort eller EAN er indført. Det vil være 

nemmest at trække deltagerlisten, så der kan sendes en samlet regning til 

boformerne. 

Penille: EAN nummer er blevet slettet fra tilmeldingsmodulen. Fakturaen 

kommer som vedhæftet fil sidst i bekræftelsen.  

Søren: Man bemærker simpelthen ikke, at der er en faktura med, hvilket 

kan være årsagen til de mange skyldnere. Tilmeldingssystemet skal ændres, 

så det bliver håndterbart. 

Penille: Vi tilbageruller den del, der hedder betaling og annullerer, at man 

kan betale online, men bibeholder tilmeldingssystemet. Anbefaler stærkt at 

vi fortsætter den elektroniske registrering. Hvis flere tilmeldingsmodeller 

skal kunne håndteres, skal de fremgå af tilmeldingsmodullet. 

Tilmeldingsmodullet skal sættes op, så man kan tilmelde flere på én 

gang. SBH bestyrelsen foretager en hurtig dummy test, hvorefter op-

start er repræsentantskabsmødet. Principielt kan der fremadrettes 

kun vælges to modeller; Hele pakken eller pakken uden overnatning. 

Hvis der ikke er EAN, sendes der en faktura.  

 6.  Høringssvar på 1. udkast til ”Nationale retningslinjer for vold og 

trusler om vold”. 

Jakob har talt med Erik Søndergaard, Saxenhøj om, at der er ved at ske en 

drejning, der ikke er hensigtsmæssig. Der bliver sat = ved, at god trivsel be-

tyder ingen vold. Dvs. at vi risikerer, at vi selv bliver holdt ansvarlige for 

evt. opståede voldsepisoder! 

Ambitionen er at være færdige i april, men med de indsigelser der er, nås 

det næppe. 



Sus: Som medarbejder tror vi ikke på, at disse retningslinjer kommer til at 

ændre noget. 

Pressen har uden held forsøgt at få en udtalelse fra Saxenhøj, 

Der har været to episoder på Saxenhøj: Kvælertag og trusler med kniv, 

begge er rapporteret efter forskrifterne. Fik påbud om mere panserglas, 

fjerne brosten, mere overvågning.  

Lone: Svenstrupgaard havde en bruger, der truede med at have en pistol. 

De tilkaldte betjente skulle have brugers samtykke, før de kunne ransage 

brugers værelse, selvom det er § 110. 

Det overvåges, at retningslinjerne ikke får de forkerte perspektiver, 

og bestyrelsens arbejdsgang er den, der lige er brugt ift. høring af 

retningslinjerne. 

 7.  Program for repræsentantskabsmødet herunder drøftelse af Inger-

Fairs oplæg, og hvordan oplægget skal drøftes på repræsentant-

skabsmødet. 

Dag 1: Oplæg ved Socialstyrelsen, der skal mønte ud i en spændende dis-

kussion i plenum. 

Dag 2: Oplæg v/Marie Østergaard Møller, ProPublic: Når der kommer nye re-

gelsæt, hvilken kraft har de? Hvordan gribes og omsættes de? Hvordan 

håndterer organisationerne de nye retningslinjer?  

Kelly: Forslag til foredrag/aftenarrangement; ”Move the Elephant”; Hvordan 

får man folk til at forandre/komme ud af vanen? Giv os en oplevelse med 

hjem, der kan give refleksion i hverdagen. 

Programmet tiltrædes og forsøges udsendt fredag. 

Arbejdsmiljørepræsentanterne inviteres. Her får de et afsæt, så der 

er noget at gå hjem og arbejde videre med.  

Der er mange ressourcer i vores kreds, så måske vi selv kan bidrage 

med underholdning. Sangbøger og flygel på Munkebjerg. Vi starter 

hver dag med en sang. 

De deltagere, som vi ved er nye, skal vi tage os af, så de føler sig 

godt tilpas hele dagen. 

IngerFairs oplæg 

Indledning: ”Sammenslutningen…. talerør for hjemløse mennesker i Dan-

mark” ændres til ”….talerør for § 110 boformer i Danmark”. 

Søren: IngerFair researchen er for at vurdere, om det er økonomisk muligt 

at starte et sekretariat. Vi kan ikke klare bestyrelsesarbejdet uden at have 

nogle udførende tovholdere/ressourcer. Dette er et oplæg, hvor vi kan 

plukke det ud, som er brugbart for SBH. Vi kører 2017, som vi plejer. 

Penille: Hvis det skal præsenteres på repræsentantskabsmødet, skal det 

specificeres, hvad et sekretariat skal kunne udføre. Hvad skal det bestå af, 

hvad skal der udføres, hvordan skal det finansieres? 

Del 1 lægges ud til drøftelse. Kontingentudspil aftales i bestyrelsen. 

Oplægget giver os en anbefaling til, hvordan vi kan finansiere en 

større del af et sekretariat. 

Jakob henviste til de forskellige foreninger og foreslår, at vi på sigt 

kan overveje, at vi etablerer kontorfælleskaber, hvor vi kan udvikle 

et fællesskab i at drive foreningerne. 

1½ time som punkt på lederdelen. 

 8.  Skitse for årsmødeprogram, form og indhold 

Emne: Omsætning af de nationale retningslinjer og vold og trusler om vold 

på medarbejder/brugerniveau. 

En enig bestyrelse om at afvikle årsmøde efter samme ramme som 

sidst. Stor succes med inddragelse af boformerne. Opsamlingsdelen 

prioriteres anderledes.  



 9.  Samarbejde med SAND. Nedsættelse af arbejdsgruppe om fælles for-

ståelse af bortvisninger og karantæner. 

Formanden for SAND aftræder pr. april 2017.  

Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som tager initiativet i forhold til SAND.  

Penille: På hvilket niveau skal vi diskutere med SAND? Hvem repræsenterer 

man? Går det begge veje, eller er det os, der skal forstå SAND eller om-

vendt? 

Sus: Det er dilemmafyldt for SAND. Det skal være principielle og ikke en-

keltsager, der skal diskuteres. 

Kelly: Vi kommer fra forskellige organisationer, men vi kan vel godt som be-

styrelse have en officiel holdning og en fælles forståelse. Fx databaseret; 

Hvor mange bortvisninger er der på et år? 

Søren: SAND reagerer, hvis der bliver foretaget urimelige bortvisninger. 

Sus: Jeg oplever den største frustration over, at der ikke er nogle klagemu-

ligheder. Der skal være en fælles forståelse for hinandens bortvisningsmulig-

heder. 

Vi inviterer SAND til sonderende møde for at diskutere vores per-

spektiver og fælles dilemmaer, og vi skal præsentere fakta i tal.  

 10.  Arbejdsgruppe Housing First 

Cleares på ledersiden. 

 11.  Hjemløshedsplan: Skal SBH komme med selvstændigt indspil til mi-

nisteren? 

Vi laver et udkast til ministeren for at markere vores eksistens. Det skal in-

deholde: 

 2020 målene vækkes til live igen 

 Statens fulde finansiering i fire måneder. 

 Kommuners pres for at løfte borgerne videre til bolig – men der er ingen 

boliger? 

 Nedbringe antallet af opholdstider 

 Det kommunale ansvar er blevet lagt tilbage til boformerne. 

 Mangel på billige boliger.  

 De indsatser, der er igangsat, skal vedligeholdes. 

 Der kan spares mange administrative ressourcer. 

 12.  Møde med Socialt lederforrum v/Bo Mollerup:  

Perspektiver for samarbejde og samarbejde med andre tilsvarende 

organiseringer. 

Det kan være relevant at afprøve og afstemme nogle konkrete ting, samtidig 

med at vi beskytter integritet og interesser. Fx skrive et brev i fællesskab til 

ministeren om ”Regelkollision”. 

Socialt lederforum har 400-500 medlemmer. 

Pkt. fra sidste 

Bestyrelsesmøde 

13.  SBH på Facebook (FB) v/Penille 

Penille informerede, at en FB profil er en forside, som man bruger som ”ud-

stillingsvindue”. Bagved har man en diskussionsside. Der kan oprettes luk-

kede diskussionsrum, som administratoren kan være med til styre.  

SBH tilsluttede sig oprettelsen af en FB profil. 

Penille opretter en FB profil under fx navnet ”SBH Sammenslutning 

af Boformer for Hjemløse i Danmark” med administratorrettigheder. 

Penille hyres af SBH til denne opgave. Hvis der kommer et indlæg, 

der virker stødende, kan administrator slette den. FB er den dynami-

ske legeplads, og det skal fremgå, at det, der er på FB, ikke nødven-

digvis afspejler SBHs holdninger. 

Jakob frabeder sig tagging. 



 14.  Hvad er en god hjemmeside for SBH? Krav/forventning til indhold og 

anvendelighed. Skal der laves en undersøgelse i SBH? v/Penille 

Penille informerede, at en hjemmeside er mere administrativ tung og er et 

forretningsvindue uden inddragelse af medlemmerne. Med oprettelsen af en 

FB side betyder det, at nogle af de oplæg, der er på hjemmesiden, kan flyt-

tes til FB. 

Spørg medlemmer om, hvad der er en spændende hjemmeside fx via 

en survey. 

 15.  ”Regelkollisionssagen” 

Værelsesstatus på § 110: Det er kun i Lov om røgfrie miljøer, hvor der kan 

findes hjemmel for sidestilling af § 108 og § 110.  

Magtanvendelsens retsregler gælder ikke på § 110, men Tilsynet mener alli-

gevel ikke, man kan låse sig ind på et værelse uden samtykke, selvom det 

er af hensyn til brugerens situation. 

Kelly: Hvilken juridisk status har et værelse? Der er begrebsforvirring; Vi har 

låneværelser og ikke lejeværelser. 

Søren: De borgere, der optages på det enkelte forsorgshjem, må acceptere 

de regler forsorgshjemmet har. 

Vi skal have rene linjer, og SBHs opgave er at påpege, når regelsæt-

tet ikke rækker. Vi samler eksempler på regelkollision og skriver til 

relevante modtagere. 

Beslutning 16.  Høringssvar på de 150 særlige psykiatriske pladser 

Vi har ikke fået tilsendt materialet, idet vi ikke har nogen indflydelse.  

Jakob har kontakten til Rafai, KL. 

 17.  Møde med KL. Skal SBH invitere os til møde med Rafai, KL? 

Rafai, KL inviteres til møde. 

 18.  Update datoer herunder placering af bestyrelsesmødet i august 

Den 21. august 2017 mødes vi med SAND til et to timers møde. Efterføl-

gende afholdes der bestyrelsesmøde afsluttende med middag. 

Sus foreslår, at bestyrelsesmødet hvert år flyttes til et nyt sted, så SBH 

kommer ud og ser forskellige forsorgshjem. 

Søren og Peter arrangerer. 

 

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 27. april 2017. 


