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Referat fra Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 24. april og kl. 10.00 – 15.00 

Severin kursuscenter, Skovsvinget 25, Middelfart 
 

Mødedeltagere Lederrepræsentanter: 

Jakob May, Region Midtjylland 

Søren Romar, Region Hovedstaden 

Dennis Lindhardt, Region Nordjylland 

Erik Søndergaard, Region Sjælland 

Gitte Kromann, Region Syddanmark 

Medarbejderrepræsentanter: 

Anders Nørgaard, Region Midtjylland 

Peter Godvin, Region Hovedstaden 

Dennis Russi, Region Nordjylland 

Sus Rask, Region Sjælland 

Malene Lauersen, Region Syddanmark 

Referent  Joan Frislev 

 

 
Dagsorden 

Kl.  09.30 - 10.00  Morgenbrød 

Kl. 12.00 – 13.00  Rundvisning v/Kursuskoordinator Jakob Vestergaard og efterfølgende  

frokost 

Kl. 14.00  Eftermiddagskage 

 1.  Godkendelse af dagsorden og opfølgning af seneste referat 

Ingen bemærkninger. 

Orientering 2.  Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbej-

derrepræsentanter på boformerne 

Region Hovedstaden v/Søren Romar og Peter Godvin 

Netværksmøde er berammet til efter sommerferien. 

Kirkens Korshærs Herberg, Hillerødgade vil gerne i dialog med SBH. 

KFUMs Kollegium, August Gardesvej har opsagt driftsoverenskomsten med Kø-

benhavns Kommune. Selveje Danmark har gjort de selvejende institutioner op-

mærksom på, at Københavns kommune ikke kan bestemme alt. Det rygtes, at an-

dre følger efter begrundet i samarbejdet med Københavns kommune. Det vurde-

res, at på landsplan er 4-5 institutioner gået selvstændigt.  

Københavns kommunes havde den 9. april taget initiativ til en miniworkshop for 

drøftelse af udfordringer på hjemløse området. Materiale er modtaget, og dette 

videresendes til bestyrelsen. 

 

https://severinkursuscenter.dk/
https://cms6073.hstatic.dk/upload_dir/pics/20180118_SBH-Bestyrelse-Referat.pdf


Region Nordjylland v/Dennis Lindhardt og Dennis Russi 

Netværksmøde afholdes to gange om året. Herudover mødes medarbejderre-

præsentanter et par timer en gang om året for en orientering af, hvad der rører 

sig i regionen. Lederrepræsentanter bliver også tilbudt at deltage. 

Svenstrupgård og Boformen Sporet, Arden har ikke en medarbejderrepræsen-

tant, hvilket der arbejdes på. 

Der er etableret et mandecenter og et lille center på 8 pladser, som vi forsøger at 

invitere ind i SBH. Mere information følger på næste bestyrelsesmøde. 

Aalborg Kommune søgte og fik midler til akutte vinterovernatningspladser, og 

der blev oprettet 4 pladser på en campingplads. Udfordringen med disse akut-

pladser er, at borgeren ikke har de samme rettigheder dvs. ingen samarbejde 

med handlekommune og tilbud. Forsøget kører ind til september 2019.  

Det forslås at kontakte Socialstyrelsen og KL for at diskutere nødløsninger. 

 

Region Syddanmark v/Gitte Kromann og Malene Lauersen 

Forsorgshjemmet St. Dannesbo søger en ny leder. Stillingen er slået op. 

Det har været en meget positiv radioudsendelse om Overmarksgården. 

Deltog i sidste uge i en fremragende konference om ”Trivsel og tryghed for bor-

gere og ansatte”. Bo Hejlskov Elvén var én af oplægsholderne, og han foretog et 

interessant og inspirerende perspektivskifte. Det var et helt eminent oplæg og et 

anbefalelsesværdigt emne til en SBH konference. 

 

Region Sydsjælland v/Erik Søndergaard og Sus Rask 

Netværksmøde er planlagt. 

John Eriksen går på pension den 21. juni. Nærmere information følger. 

Forstander Jørgen Fregerslev, Forsorgshjemmet Karlsvognen fratræder. 

Der har været initiativer til at starte et krisecenter på Lolland, men Lolland Kom-

mune har givet afslag. 

Perronen har lukket natherberget pga. manglende tilladelser fra brandtilsynet. 

 

Region Midtjylland v/Jakob May og Anders Nørgaard 

Der er afholdt regionsmøde.  

Der er p.t. ingen kontakt til Fasterhus og Potentialehotellet.  

Der er stor efterspørgsel efter pladser på Hjørnestenen, Randers.  

Aarhus Kommune er ved at udvikle sin egen hjemløshedsplan ”Masterplan for 

hjemløshed”, og Jakob May er med i arbejdsgruppen. 

Jakob opfordrer til at benytte SkypeBusiness (video-/telefonmøder) i langt 

større udstrækning. Der kan opnås store besparelser og tidsmæssige fordele ved 

at benytte SkypeBusiness fx til møder mellem kommunes sagsbehandler, bruger 

og kontaktperson samt i mange andre henseender. 

 3.  Økonomi (Søren Romar) 

SBH har en god økonomi. Ca. kr. 300.000 i kapital, 55 medlemmer. Alt gæld for 

2017 er betalt.  

Vi har et indestående på 1,1 mio. kr., hvilket begrundes i kontingenter og ASI 

Forsorg indbetalinger.  Pr. 1.6. skal der betales 0,5 % i rente for at have penge 

stående i banken!  

Forudbetaling til repræsentantskabsmødet var en succes. 

 

 

 

 

https://www.skype.com/da/business/


 4.  Betaling af transport til bestyrelsesmøder m.m. (Søren Romar) 

Opgavefordeling: Notat. 

SBH betaler bestyrelsens udlæg til følgende: 

• Bestyrelsesmøder 

• Sekretariat  

• Bogholderi 

• Transport iht. SKATs regler (den høje kørselstakst) 

• Folkemøde iht. SKATs regler (transport, camping, diæter osv.) 

Deltagelse i års- og repræsentantskabsmøder sker i regi af egen boform. 

Befordringsudlæg m.m. sendes direkte til SBHs kasserer (Berit Kardø berit@lin-

devangen.dk) 

Den forbrugte arbejdstid til møderne i SBH giver boformen til SBH. Formanden 

bemærker, at hvis dette skaber problemer, skal det naturligvis behandles. 

Drøftelse 

Synspunkt/beslut-

ning/ ansvar/op-

følgning 

5.  Opfølgning repræsentantskabsmødet: 

• Form og indhold? 

• SBH de næste år på baggrund af input fra regionsdrøftelser og  

relevante perspektiver. 

• Legitimitet og generelle fokusområder. 

Der var følgende kommentarer til form og indhold: 

• Region Hovedstaden er en stor gruppe, og det kunne overvejes at organisere 

anderledes. (1½ time). 

• Det er relevant at stille spørgsmål ved, ”hvorfor og hvad er vi sammen om i 

SBH”. Dette bør gøres jævnligt (fx hvert andet år). 

• Det er godt med bulletpoints, dog max 2 bullet points fx ”hvad kan vi være 

fælles om med vores forskelligheder”.  

• Medarbejderrepræsentanterne har brug for at mødes, og det opleves, at der 

er for lidt tid. Kan det løses med en anden struktur/styring? 

• Der skal skabes klarhed omkring, hvornår regionerne mødes; årsmøde, re-

præsentantskabsmøde og ét regionsmøde om året. 

• Fremadrettet arbejdes med faglighed og faglig udvikling. Strategien er at for-

følge fagligheden mellem bruger og medarbejder. 

• Der skal planlægges tid til at kunne tale sammen. 

 

Socialstyrelsen anbefalinger om udredning og metoder blev udgivet i efteråret. 

SBH har bidraget til anbefalingerne, der blev præsenteret på regionsmødet. 

Følgende temaer tages op de næste år: 

• 2018 årsmøde – Tema: Fagligt samarbejde (kommuner, regionspsykiatri 

osv.). Årsmødet er planlagt og tre oplægsholdere er booket. 

• 2019 repræsentantskabsmøde – Tema: Hykleri fx psykiatriske udfordringer 

– samarbejde med psykiatrien er udfordrende. Faglig del: ”hvordan griber 

man samarbejdet med psykiatrien an, når den udfordrer?” 

• 2019 årsmøde: Medarbejder- og lederrepræsentanter skal have de samme 

emner, så der er en rød tråd. 

Indholdsmæssigt er der ønske at tage noget med om tendenser ”at vi går forrest” 

med fokus på vilkår mellem de sociale lag samt fokus på tendenser. 

 

 

mailto:berit@lindevangen.dk
mailto:berit@lindevangen.dk


 6.  Hvor stort et omfang skal referater fra oplægsholderne på Repræsentant-

skabs- og årsmøde have? Vi kan komme til at videreformidle ikke-intende-

rede synspunkter. Måske skal vi overveje at lade deres slides stå alene? 

(Jakob May) 

For at sikre, at der ikke sker en misforståelse, indholdsreferer vi ikke fra oplægs-

holdere. I stedet kan der procesrefereres og linkes op til oplægsholdernes slides.  

Hvis der er nogle pointer, der giver god mening at videreformidle, besluttes det 

på et netværksmøde. 

 7.  Folkemøde 2018  

• Logistik 

• Navnene på deltagerne fastsættes (der er bestilt til 8 pers.).  

• Pop-up stand i 2 timer, som benyttes til at sprede budskabet om SBH. 

Indhold afstemmes. 

• Andet? 

 

Logistik 

• Fra bestyrelsen deltager syv: Søren, Peter, Gitte, Marlene, Sus, Dennis L., og 

Jakob. Dennis R., Erik og Anders kan ikke deltage. 

• Søren kører fra København og Gitte fra Svendborg. Samkørsel aftales. 

• Sus tager sig af praktikken. 

• Peter har bestilt middag på Grønbechs hotel torsdag aften. 

• Alt aktuelt kan søges via Folkemøde ”app’en”. 

 

Pop-up stand 

Det blev diskuteret, hvordan vi skaber størst mulig opmærksomhed omkring 

SBH. Temaet vi vælger, skal have et blikfang fx unge hjemløse, hård retorik, drab 

på bosteder, dobbeltdiagnoser. Der kunne også siges noget om: 

• De spændende ydelser vi har fx omkring arbejdsmiljø. 

• Hvor er det faktisk, at vi gør det godt? Fakta om hjemløshed. 

• Bokse til præsentation af fakta og modsætninger med en kant. 

• Politisk ukorrekthed fx ved at hyre ”Brian og Johnny” til at karikere. 

• Hvad det er §110 arbejder med. 

• Spørg publikum: Hvad ved du om hjemløshed i Danmark? 

Jakob finder ud af pop-up standens format.  

Jakob er pop-up standens ordstyrer med hjælp fra et panel og en facilitator. 

 8.  Årsmøde – forberedelse 

Se punkt 5. 

 9.  Samarbejde med og i Socialstyrelsen: 

Seneste dialogmøde: De tre indsatsområder, Udredning-plan, Samarbejde 

med myndighed og faglige anbefalinger til det pædagogiske arbejde.  

Der efterspørges ens retningslinjer inden for de forskellige tilsyn? En audit funk-

tion overvåger tilsynene, og her kan der rejses spørgsmål, hvis der opleves pro-

blemstillinger. 

Tilsynet evalueres af en gruppe, der er indkaldt til at evaluere, hvordan de synes, 

at det går med Tilsynet. Der kommer en endelige rapport. Stemningen er, at ge-

nerelt går det rigtigt godt, dog har der været utilfredshed og en del klagesager i 

Region Nord. 

 

 

 

http://www.groenbechshotel.dk/


Drøftelse af perspektiver for SBH ift. involvering og integritet.  

National koordinationsgruppe. (Erik Søndergaard og Jakob May) 

Informativ og en god mulighed for SBH, når både SAND og KL er repræsenteret. 

Med det igangværende arbejde, er det naturligt, at SBH deltager så meget som 

muligt, og at vi med vores viden får temmelig meget indflydelse på materialet. 

SBH er jo repræsentant for boformerne, hvilket vi ikke undlader at informere 

om, samtidig med har vi en forpligtigelse til at være indholdsmæssigt præcise. 

 

Nationale retningslinjer for imødegåelse af hjemløshed. Deltagere, jf. mail 

fra Christina Hansen. Bilag 1 

Vi er udvalgt til at deltage i mødet.  

Det aftales, at Gitte og Dennis L deltager i det første møde. Det er aftalt med Sty-
relsen, at vi har en flyvende og løbende udskiftning, så vi sikrer, at vi kan deltage 
med to til alle møder. 

 10.  Arbejdsfordeling og deltagelse i diverse mødefora, som SBH inviteres til. 

Hvem deltager i hvad? (Søren Romar) 

Der er indkaldt til et arbejdsgruppemøde den 7. maj, hvor Gitte og Dennis delta-

ger  

Søren Romar deltager i Socialstyrelsens følgegruppe ”Housing First” den 3. maj. 

Sus har god kontakt til ”Hus forbi” vedr. Det sociale frikort, og hun tager til åbent 

hus den 4. maj. 

SBH (Jakob) modtager en del invitationer, som han videresender til bestyrelsen. 

Der var enighed om, at Jakob melder, hvem der aktuelt kan/skal deltage. Når 

SBH inviteres til ministeriet, deltager Søren og Jakob.  

Jakob beder bestyrelsen om at sige til og fra, hvis der er temaer eller processer, 

der fylder.  

 11.  En bedre oversigt på SBH hjemmesiden om, hvad de enkelte boformer til-
byder. Fx antal pladser, beskæftigelse, hunde, hvilket journalsystem, ASI, 
kvinder/mænd, børn og meget mere. (Søren Romar) 
Der skal laves en ny opsætning. Der skal være en opfølgningsrutine for at sikre, 
at oplysningerne altid er valide Det overvejes, om vi skal købe ekstern hjælp.  
Det blev besluttet, at have en side til idégenerering i Dropbox. Penille bedes 
sende Dropbox linket til bestyrelsen. 
På næste bestyrelsesmøde skal vi være konkrete på, hvilke oplysninger der skal 
være på hjemmesiden.  

 12.  SBH Sekretariatsfunktion 

Opgavefordeling/snitflade fordeling af den driftsmæssige del af SBH er beskre-

vet, hvad angår bestyrelses-, repræsentantskabs- og årsmøder samt ASI.  

Beskrivelsen fremsendes til bestyrelsen, når den er godkendt af hele SBH sekre-

tariatet. 

Penille Mau er ansat som afdelingsleder på Østervang. Hun skal fortsat varetage 

ASI intern som internt. Penilles øvrige opgaver (8 timer om ugen): IT, indhold, 

survey, kurser osv. overgår til en ny koordinator på Østervang.  

Regionerne planlægger selv deres regionsmøder, og det står dem frit, hvordan 

de planlægges. 

Beslutning 13.  Indkøb af T-shirts og jakker til nye medlemmer af bestyrelsen (Alle) 

Joan sørger for at bestille jakke og hvide T-shirts til de nye bestyrelsesmedlem-

mer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes have hvide T-shirt. 

 14.  Bestyrelsesmødet 17. januar 2019 flyttes en uge frem (Jakob May) 

Dato blev ikke afklaret? 



 15.  Ledernetværksmødet den 6.-7. december 2018. Forslag om Kollekolle som 

mødested. (Jakob May) 

Kollekolle afbestillingsregler undersøges nøje, og inden endelig booking skal alt 

være clearet af med Søren Romar.  

 16.  Afskedsritual for afgående bestyrelsesmedlemmer? (Alle) 

Det var enighed om, at der skal være en form for tilkendegivelse ved udtrædelse 

af bestyrelse og ledernetværk. Hvis erkendelsen er i form af vin, beder Blå kors 

herberger om at der tages hensyn i form af alkoholfri vin eller anden gave. 

Forslag: Hvis vi skal være på forkant, kunne vi i invitationerne sætte spørgsmåls-

tegn ved, hvorvidt der er nogen, der positivt ved, at de deltager for sidste gang.  

 17.  ASI-forsorg: Kan der abonneres på ASI, hvis man ikke er medlem af SBH?   

Der henvises til formanden, der vurderer forespørgslen fra gang til gang.  

Eventuelt 18.  Uddannelse i Sikker adfærd er udbudt af fire omgange (2 x Sjælland og 2 x Jyl-

land). De to første er aflyst grundet for få tilmeldte.  

 19.  Standarder på klagevejledninger (Søren Romar) 

Malene tilbød at se nærmere på de forskellige vejledninger, hvorefter skabeloner 

m.v. distribueres til medlemmerne. 

 20.  Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018.  

 21.  Efter rundvisningen på Severin Kursuscenter er der enighed om, at Joan un-

dersøger og fremsender Severins priser til Søren Romar. 

Bestyrelsen foretager en afstemning om Severin til næste repræsentantskabs-

møde vha. en Doodle, som udsendes af Joan. 

Næste møde 22.  Forslag til punkter? 

Ingen forslag 

Opfølgning  23.  Region Nordjylland  

Der er etableret et mandecenter og et lille center på 8 pladser, som vi for-

søger at invitere ind i SBH. Mere information følger på næste bestyrelses-

møde. 

 

Det konkretiseres, hvilke oplysninger der skal kunne findes på SBHs hjem-

meside. V/alle. 

Næste møde er den 20. august i København. 

http://kollekolle.dk/

