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    Aarhus d. 18. november 2015. 

 

 

Nyhedsbrev nr. 6. 

 

 

Kære alle sammen. 

 

Et årsmøde er godt overstået, og tak til alle de, der gjorde det til det gode 

møde, det var.  

Vi har holdt bestyrelsesmøde, og det er derfor tid til et nyhedsbrev. 

 

Vi har, som I ved, foretaget en evaluering af både Borups Højskolekonferen-

cen og årsmødet. 

Vi er i gang med at bearbejde evalueringerne, og de bliver begge lagt på 

hjemmesiden med bestyrelsens bemærkninger. Men vi kan godt afsløre, at 

især årsmødet fik en rigtig god evaluering. Der er heldigvis også mange kon-

struktive og fremadrettede kommentarer, vi tager med i næste planlægning. 

Tak til alle, der har lavet evalueringerne. 

 

Og apropos hjemmesiden. Vi er interesseret i at den i så høj grad som muligt 

er brugbar og modsvarer det behov, især medlemmerne har. Så I må meget 

gerne give feedback på den og gerne pege på muligt indhold. Det er ikke sik-

kert, at alle ønsker og behov kan imødekommes, men der er med sikkerhed 

værdifuld information. 

I vil på et tidspunkt modtage en mail om hjemmesiden konkret. 

Og vi kan afsløre at bestyrelsen er fotograferet til hjemmesiden! 

 

Der er gang i den politiske sæson.  

SBH var i september inviteret til møde med Socialminister –og indenrigsmini-

ster Karen Ellemann, og er inviteret igen til et møde om de sociale mål. Det 

finder sted d. 24. november, og vi deltager selvfølgelig. 
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Rådet for Socialt Udsatte afholder en konference om aspekter i afkriminalise-

ring/kriminalisering af narkotika, og et ideseminar om flere og billigere boliger. 

SBH deltager begge steder. 

Vi drøfter ligeledes om, og i givet fald, hvordan vi bedst muligt kan deltage i 

Folkemødet på Bornholm. Der er flere udfordringer i det, men det finder et le-

je. 

Vi er inviteret til Centerlederforeningens årsmøde, hvor vi er blevet bedt om at 

sige noget om vores organisering og hvordan vi arbejder. Vi vil også undersø-

ge hvilke fælles interesser, vi har. 

Vi har skrevet til Sundhedsminister Sofie Løhde for at få et møde om bofor-

mernes samarbejde med regionspsykiatrierne efter Saxenhøjhændelsen, men 

endnu ikke hørt fra ministeren. Det er meget vigtigt for SBH, at der følges op 

på alle aspekter efter hændelsen. 

 

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen vil i løbet af foråret 2016 udvikle 

grundlaget for et medarbejdernetværk. Vi håber at kunne præsentere et kon-

cept på årsmødet 2016. 

 

Vi gør opmærksom på kommende års datoer: 

Repræsentantskabsmøde: 17-18. marts 2016. 

Borups Højskole/politisk konference: 23. august 2016. 

Årsmøde: 6-7. oktober 2016. 

 

 

Det var alt i denne omgang! 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen 

 

Jakob May 

 

 


