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Kære alle sammen. 

 

Først vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke for et rigtigt godt repræsentantskabsmøde. 

 

Vi havde en rigtig flot tilslutning med 90 deltagere, et par skarpe oplægsholdere, der kunne per-

spektivere nogle af de dilemmaer, vi står i, og en lang række diskussioner ved bordene og i pau-

serne, der under alle omstændigheder vidner om et stort engagement. 

 

Vi fik også alle formaliteter rullet igennem herunder valgt nye repræsentanter til bestyrelsen. 

Den nye bestyrelse ser således ud: 

Region Hovedstaden  Søren Romar, Herberget Lindevang og Lærkehøj 

Peter Godvin, Herberget Lærkehøj 

Genvalgt Leder  

Genvalgt medarbejder 

Region Nordjylland Dennis Lindhardt, Svenstrupgård  

Dennis Russi, Blå Kors Hjemmet Hobro 

Nyvalgt leder 

Nyvalgt medarbejder 

Region Midtjylland Jakob May, Forsorgshjemmet Østervang 

Anders Nørgaard, Forsorgshjemmet Godrum 

Genvalgt leder  

Nyvalgt medarbejder 

Region Sjælland Erik Søndergaard, Saxenhøj 

Sus Rask, Saxenhøj 

Nyvalgt leder 

Medarbejder - ej på valg 

Region Syddanmark Gitte Kromann Jakobsen, Forsorgscenter Sydfyn 

Malene Lauersen, KKs Herberg i Odense 

Leder – ej på valg 

Medarbejder – ej på valg 

 

Bestyrelsen konstituerede sig selv med Jakob May som formand, Sus Rask som næstformand og 

Søren Romar som kasserer. 

 

Vi har dermed fire nye bestyrelsesmedlemmer ud af ti mulige, hvilket er rigtigt godt, og det vi-

ser også, at med to-årlige valgperioder er vi sikre på at have en vis dynamik i bestyrelsen. Det 

er både godt og nødvendigt.  
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Som det skal være, kastede repræsentantskabsmødet en række konkrete opgaver af sig, som 

bestyrelsen går i gang med at kigge på. En af opgaverne er, på baggrund af diskussionerne at 

forholde sig til, hvilke perspektiver de kommende år skal have. På det kommende bestyrelses-

møde tager vi fat på denne drøftelse.  

 

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at vores nyudviklede kursus ”Sikker adfærd, konfliktnedtrap-

pende pædagogik, konflikthåndtering” både udbydes og kan rekvireres. Det betyder, at hvis 

man er et antal boformer, der gerne vil gå samme om at købe kurset, kontakter man sekretaria-

tet, der vil arrangereret det. 

 

Tilbage er der kun at sige GOD PÅSKE til alle. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Jakob May 

Formand 
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