13. december 2017

Nyhedsbrev 6-2017

Kære alle sammen.
Nu nærmer jul og nytår sig med raske fjed, og året går på hæld.
SBH kan igen se tilbage på et år fyldt med gode aktiviteter faglige såvel som mere politiske.
Jeg vil ikke remse alle op men fremhæve, at der udkom en rapporten fra VIVE; ”Veje ind og
ud af hjemløshed”, der i betydeligt omfang dokumenterer, at vi på boformerne i Danmark gør
et godt og solidt stykke arbejde i forhold til at hjælpe borgerne ud af hjemløshed.
At et år er gået, betyder ikke, at vi sidder på hænderne. Vi er i fuld sving med at planlægge
aktiviteter for næste år, selvfølgelig med fokus på repræsentantskabsmøde og årsmøde:
Repræsentantskabsmøde
•

15.-16. marts 2018

Hotel Munkebjerg i Vejle

Programmet udkommer mandag den 22. januar 2018, og tilmeldingen åbnes samme dag.
Årsmøde
•

04.-05. oktober 2018

Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Antallet af deltagere på Repræsentantskabsmødet og Årsmødet er støt stigende, så vi er nødt
til at skifte betalingsparksis. Fra 2018 vil betaling blive opkrævet umiddelbart efter TILMELDING og ikke, som nu, efter arrangementets afholdelse.
I december afholdt vi vores traditionsrige ledernetværksmøde, hvor vi havde den glæde, at
Ministeriet mødte frem og kiggede dels på året, der er gået, og dels på året, der kommer. Det
var et særdeles godt og sagligt møde, vi havde med Ministeriets repræsentanter. Der var både
faglige og mere politiske punkter på dagsordenen, og vi er i SBH rigtigt glade for, at Ministeriet stiller op til dette årlige møde.
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Desværre var vi ikke så mange deltagere på dette ledernetværksmøde, som vi plejer at være.
Vi håber selvfølgelig at se så mange som muligt til ledernetværksmøderne. Der er ingen tvivl
om, at faglighed, arbejdsmiljø og samarbejde internt som med eksterne samarbejdsparter er
betydelige emner, vi både kan og skal forholde os til sammen.
De fastsatte datoer for ledernetværksmøderne 2018 genopfriskes, da vi ved, at der er fuldt
tryk på kalenderplanlægningen for 2018:
Ledernetværksmøder
•

14.-15. marts 2018

Hotel Munkebjerg i Vejle

•

03.-04. oktober 2018

Hotel Nyborg Strand, Nyborg

•

06.-07. december 2018

Hovedstadsområdet (sted oplyses senere)

Til slut skal der blot lyde en stor tak for samarbejdet i året, der gik. Vi ser med glæde frem til
året, der kommer.

På bestyrelsens vegne

Jakob May
Formand
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