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             Tranbjerg maj 2016 

 

 

Referat bestyrelsesmøde SBH 

 

Dato: 27. april 2016 

Deltagere: Jakob May, Penille Thea Mau, Søren Romar, Peter Godvin, Sus Rask, Kelly Berg, 

Lone Hermansen, Gitte Kromann Jacobsen og Malene Schmidt Grønhol Laursen  

Afbud: John Eriksen 

Referent: Birgit Friis 
 

 

 

1. Opfølgning på referat. 
Referatet er godkendt. 

 

Orienteringer: 

2. Regionsrunde: medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medar-
bejderrepræsentanter på boformerne. 
Nordjylland  

Kelly: Der er begrænset interesse blandt regionens ledere for at mødes lokalt – tilbud-

dene er organiseret meget forskelligt. 

Lone: Medarbejderrepræsentanterne er i gang med en møderække, hvor de på skift 

mødes på tilbuddene i regionen. 

Sjælland  

Sus: Regionens ledere og medarbejderrepr. havde et rigtig godt møde under repræsen-

tantskabsmødet. Der er udsendt referat derfra – ingen respons efterfølgende.  

Hovedstaden  

Søren: Der bliver afholdt regionsmøde for lederne i juni – Nikolaj og Per står for det. 

Psykiatrien forventes på som emne. 

Peter: Har inviteret til netværksmøde for medarbejderrepræsentanterne d. 17. maj. 

Syddanmark 

Malene: Har fulgt op efter repræsentantskabsmødet og fået positive tilbagemeldinger 

om at mødes regionalt - initiativet ligger hos Malene. Hun overvejer, om der skal etab-

leres et fælles møde med lederne i juni. 

Gitte: Til ledermødet i juni er der fokus på de faglige tilgange, hvor er der udfordringer? 

Hun vil afklare med lederne, om mødet skal være i fællesskab med medarbejderrepræ-

sentanterne. 

Midtjylland  

Penille: har udsendt opfølgning efter repræsentantskabsmødet. Målet regionalt for 2016 

er at etablere begyndende netværk over mailen. Hun vil kigge indad og forsøge at vække 

interessen for SBHs arbejde i egen organisation. 

Jakob: Der er planlagt regionsmøde for lederne i juni, praksis ift. politianmeldelser er på 

dagsordenen. Han overvejer, om det skal gøres til et fællesmøde med medarbejderre-

præsentanterne også – det kunne måske gøre det lettere for medarbejderrepr. at komme 

afsted.  
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3. Økonomi - Søren 
Søren: Prisen for repræsentantskabsmødet var den reelle, fremadrettet kan vi 

reducere lidt på arrangementsprisen, evt. også på ledernetværk, pga. det akku-
mulerede overskud. 

Penille: Vi har gratis abonnement på nemtilmelding pga. vores status som non-
profit organisation. Nu har vi lagt regnskab ud på hjemmesiden, som viser, at vi 
har et betalt sekretariat, vi har således ikke denne status. Det billigste abonne-

ment på nemtilmelding vil dække vores hidtidige behov.  
Beslutning: Penille orienterer Søren og Jakob omkring abonnementspriserne, 

og et sådant bestilles. 
 

4. Hjemmeside – Penille 

- Penille spurgte til bestyrelsens holdning omkring boformslisten på hjemme-
siden. Skal det fortsat være medlemslisten, eller skal det være en liste med 

alle §110 i DK?  
- Afledt heraf blev ajourføring af medlemslisten drøftet. Herunder arbejdsgan-

gen i sekretariatet og om den skal indeholde kontaktoplysninger.  

Søren: Berit har en betalingsliste, som fungerer som opdateret medlemsliste. 
Jakob: Sekretariatet skal have organiseret en arbejdsform, så der til enhver 

tid figurerer opdaterede medlemslister alle steder. 
- Betalingsmuligheder i tilmeldingsmodulet blev også vendt. 
Beslutninger: 

- Medlemslisten er på hjemmesiden, hvor der linkes til Tilbudsportalen for in-
formation om samtlige §110 i DK. Penille. 

- Arbejdsgang i sekretariatet omkring koordinering af opdaterede medlemsli-
ster indeholdende kontaktoplysninger skal aftales. 

- I tilmeldingsmodulet skal der kunne betales både med Dankort og EAN.  

Penille kontakter Berit omkring muligheden for, at systemet kan printe fak-
turaer. 

 
Drøftelser: 

5. Etablering af medarbejdernetværk  

Synspunkter: 
Penille orienterede fra medarbejderrepr.mødet på Munkebjerg. En ”raketmodel” 

for netværket i de kommende år var blevet aftalt: Fokus er i 2016 på regionalt 
netværk, i 2017 på nationalt netværk og i 2018/19 på at være en mere aktiv 
spiller ift. SBH og dets ledernetværk. 

Der var generelt opbakning fra lederne. Kelly nævnte, at erfa-netværk med 
direkte samarbejdspartnere kan være mere givtigt end nationale netværk. 

Handlinger: 
- 

Beslutninger: 
- 
Ansvarlig: 

- 
Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 22. aug. 2016 
 

 

6. ”Hjem til alle Alliancen” - Sus  
Synspunkter: 

         Sus havde deltaget i arrangementet, og orienterede om initiativet, som skal            
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         generere flere billige boliger til bl.a. udsatte borgere. Der er to opfølgende  
         dage, derefter påbegyndes udrulning. 

Handlinger: 
- 
Beslutninger: 

- 
Ansvarlig: 

- 
Opfølgning: 
- 

 
7. Møde med Karen Ellemann 

Synspunkter: 
Jakob: SBH er sammen med formand for socialt lederforum inviteret til møde 
med ministeren omkring arbejdsmiljø og uddannelse inden for området. Jakob 

efterspurgte bestyrelsens synspunkter som forberedelse til mødet. 
Der blev bl.a. gjort opmærksom på:  

- Normering/ressourcer er afgørende (og forskelligheden heri), ikke blot 
uddannelse. 

- Kompleksiteten i brugergruppen er øget. Glidning fra socialpsykiatri til os. 

Normeringen ikke fulgt med. 
- Nogle psykisk syge er potentielt farlige, det kan meget psykisk belastede, 

udadreagerende og stofafhængige også være.  
- Risikovurdering kan være vigtig. Hvis de risikovurderes som farlige skal de 

ikke være i vores regi, vi har ingen magtmidler.  

- At sige nej til optag, er vi skarpe nok? 
Handlinger: 

Se under handlinger 
Beslutninger: 

Jakob deltager, hvis mulighed for flere så også Søren. 
Ønske om uddannelse men også afgørende at tale normering/flere ressourcer. 
Ansvarlig: 

Jakob 
Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 22. aug. 

 
8. Evaluering repræsentantskabsmøde 

Synspunkter: 

Penille: evaluering er sendt ud (senere end de andre år), kun syv svarede, den 
genudsendes derfor. Erfaringen er således, at det er bedre at udsende 

umiddelbart efter arrangementet. 
Handlinger: 
- 

Beslutninger: 
Evaluering udsendes umiddelbart efter arrangementer. 

Ansvarlig: 
Penille 
Opfølgning: 

- 

 
9. Hjemløsekonferencen, Islands Brygge 

Synspunkter: 
Annoncering og betalingsmuligheder blev drøftet. 
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Handlinger: 
- Vi annoncerer på hjemmesiden og i nyhedsbrev – Penille og Jakob 

- Vi forvarsler vores egne umiddelbart inden tilmeldingen åbnes på 
hjemmesiden og om at tilmelding åbnes – Birgit 

- Birgit tjekker op på max. deltagerantal 

- Der skal kunne betales både via ean og med dankort - Penille 
Beslutninger: 

Se under handlinger 
Ansvarlig: 
Se under handlinger 

Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 22. aug. 2016 

 
   10. Årsmøde 2016 – herunder kollegiale oplæg 

Synspunkter: 
Jakob:  Ingen har vist interesse for at komme med ”kolligale” oplæg omkring 
praksiserfaringer med årets tema – magtforhold bruger/medarbejdere. Skal det 

prøves yderligere eller satse på eksterne oplægsholdere? 
Handlinger: 

Se under beslutninger 
Beslutninger: 
- Der ønskes kollegiale oplæg. Der foretages derfor konkrete kontakter – 

Jakob, Penille og Birgit afklarer hvilke 
Ansvarlig: 

Se beslutninger 
Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 22. aug. 

 
   11. Udvikling af app, som viser ledige §110 pladser 

Synspunkter: 
Jakob præsenterede den tilbudte mulighed for udvikling af app, som viser 

ledige pladser. 
Handlinger: 

- 
Beslutninger: 

         Det har SBH ingen interesse i. 

Ansvarlig: 
- 

Opfølgning: 

- 

 
   12. Sekretariatsbetjening – Jakob 

Synspunkter: 

Søren: SBH har modtaget en uopfordret ansøgning, fra en kontakt Søren har i 
det tidligere 2020 sekretariat, om etablering af et SBH sekretariat. 

Finansiering af et sådant tiltag blev drøftet.  
Handlinger: 
- Søren og Jakob holder møde med ansøgeren, når han har mødtes med 

LOKK.  
- Kelly undersøger hvilke dygtige fundraisere, han kan anbefale. 

Beslutninger: 
- Det er ikke boformerne, som skal betale mere for etablering af sekretariat 
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- Enten skal ansøgeren, på regning, søge midler til finansiering af de første 
tre år eller en fundraiser skal hyres. 

Ansvarlig: 
Se under handlinger 
Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 22. aug. 

 
   13. Politianmeldelse – Søren 

Synspunkter: 

- 
Handlinger: 
- 

Beslutninger: 
- Sættes på dagsorden til kommende bestyrelsesmøde. 

Ansvarlig: 
- 
Opfølgning: 

Bestyrelsesmøde 22. aug. 

 
14. Evt.  

14.a At være valgt som medarbejderrepr. – Penille 
Penille: Det står ikke i vedtægterne, at medarbejderrepræsentanter skal vælges – 
kun krav om valg til bestyrelsen Nogle medarbejderrepræsentanter er derfor ikke 

valgt men udpeget. Det kan forringe mulighederne for at etablere netværk, hvis 
nogle mere ad hoc deltager. 

- Der var enighed om, at kontinuiteten i deltagelsen er det væsentlige, ikke om man 
er valgt eller udpeget. 
Beslutning: Procedurerne for valg og vigtigheden af kontinuitet drøftes på kom-

mende møder i regionerne i juni. 
Opfølgning: bestyrelsesmøde 22. aug. 

14.b Deltagelse på Folkemødet på Bornholm 
- Vi er til stede med Sus og Peter, evt. også Søren og Jakob.  

Beslutning: Hvis vi får invitation som SBH, tages der stilling til, hvem som repræ-
senterer SBH og med hvilket mandat. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


