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Referat bestyrelsesmøde SBH  

 

Dato: 15. nov. 2016 

Til stede: Jakob May, Søren Romar, Peter Godvin, John Eriksen, Kelly Berg, Lone Hermansen, 

Gitte Kromann Jacobsen og Malene Schmidt Grønhol Laursen. 

Afbud: Sus Rask, Penille Thea Mau 

Referent: Birgit Friis 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat. 

Ingen bemærkninger. 

 

Orienteringer: 

2. Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbejderrepræsen-

tanter på boformerne. 

Nordjylland: 

Kelly: Netværket inden for misbrug og psykiatri er nedlagt. Der er ny organisering, 

hvor misbrug og socialt udsatte er slået sammen. Kelly og Dennis Lindhardt, Svens-

trupgård vil etablere et netværk, hvor alle forsorgshjem i regionen indgår.  

På opfordring fra Jakob tager Kelly kontakt til Gerhard Rask Larsen, Herberget i Aal-

borg, omkring deltagelse i møderne i SBHs ledernetværk. 

Lone: Medarbejderrepræsentanterne i regionen mødes næste gang på Herberget i Aal-

borg. Alle tilbuddene fra Nordjylland har valgt medarbejderrepræsentanter.  

Hovedstaden: 

Søren orienterede om, at det har vist sig, at flere tilbud, som bl.a. RG60, har været fi-

nansieret via et særligt satspuljeforlig, som nu ophæves. Det betyder at Københavns 

Kommune mangler 52 mill. til området.  

Søren ser frem til, at et gadeplans psykiatri team også kommer på Frederiksberg – de 

har hidtil kun opereret centralt i Kbh.   

Peter indkalder til møde for medarbejderrepræsentanterne i januar 17. Der er stor in-

teresse for netværk og udveksling, når de mødes til SBHs årlige arrangementer. 

Syddanmark: 

Malene: Medarbejderrepræsentanterne mødes, sammen med lederne, til sommer.  

Der etableres et veteranhjem i Nørrebroby med otte §110 pladser 

Gitte kontakter Veteranhjemmet og undersøger, om Dalhofsminde har fået ny leder. 

Medarbejderrepræsentanten er på barsel, Gitte Gorecki tager over. 

Sjælland: 

John: ”Havnen” i Nakskov menes at lukke. På Roskildehjemmet, hvor Ingeborg Olsen 

er ny forstander, skal der bygges for 40 mill. På Toften ekspanderes der med tilførsel 

af SKP medarbejdere, øgning af antallet af §85 pladser og etablering af skurvogns-

landsby. 
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Midtjylland: 

Jakob: Med afsæt i Potentialehotellet, er der etableret et nyt tilbud for unge hjemløse i 

Ringkøbing/Skjern. Jakob rejser i den sammenhæng spørgsmålet, om der er en ten-

dens til, at der etableres §110 tilbud, som mere har karakter af socialpædagogiske op-

holdstilbud. 

 

3. Økonomi  

Søren: Nogle arrangementer giver lidt overskud andre lidt underskud – der er endnu lidt 

udeståender fra årsmødet, men de kommer ind. Samlet set stiger kassebeholdningen 

hele tiden, da kontingentsindtægterne ovestiger de faste udgifter til sekretariatet mm..  

 

Tilmeldings/betalingssystemet på hjemmesiden har givet problemer ift. opkrævning af 

regninger. Søren følger op på, om Berit og Penille har løst det. 

 

Drøftelser: 

4. Evaluering af Årsmødet – indhold og struktur 

Synspunkter: 

Alle meldte overordnet meget positivt tilbage omkring arrangementets indhold og 

struktur. Især oplæg og workshops med afsæt i egen praksis blev fremhævet – dog 

blev det nævnt, at organisering og opsamling af workshops skal skærpes. Flere havde 

hørt negative udmeldinger omkring det teoretiske oplæg dag 1, men til gengæld meget 

positive omkring de praksisnære indslag. 

Handlinger: 

- 

Beslutninger: 

- Der skal synges ved start begge dage, derfor skal årsmødet afholdes i Sal C, hvor 

der er flygel. 

- Der skal være et underholdende eller musisk indslag under middagen. 

- Tema for årsmødet drøftes på kommende ledermøde. 

- Det er en god ide at samles omkring en velkomstdrink inden middagen. 

Ansvarlig: 

Bestyrelsen. 

Opfølgning: 

Kommende bestyrelsesmøde. 

 

5. Hjemløsekonference 2017 – samarbejde med SAND 

Synspunkter: 

Jakob: På ledermødet var der ikke så stor begejstring for hjemløsekonferencen. Jakob 

har drøftet arrangementet med Ask Svejstrup, som siger, SAND ikke har et ønske om, 

at det skal være et fast årligt arrangement. Derfor foreslår Jakob, at hjemløse-

konferencen fremover skal være emnebaseret med skiftende relevante samarbejds- 

partnere. 

Kelly: Der mangler eksterne deltagere, også politikere. Det bliver en slags endags 

årsmøde, det er ikke hensigten. 

Handlinger: 

- 

Beslutninger: 

- Hjemløsekonferencen skal ikke længere være et fast årligt arrangement. Når der er 

et relevant emne, kan det arrangeres i samarbejde med relevante samarbejds-

partnere. Jakob orienterer Ask. 

- Bestyrelsen afholder fortsat bestyrelsesmøde i København i aug. med efterfølgende 

middag. 

Ansvarlig: 

- 

Opfølgning: 

- 
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6. Repræsentantskabsmøde og Årsmøde 2017 

Synspunkter: 

Vinkler på emnet ”Sikkerhed – hvordan passer vi på os selv” bliver drøftet. 

Jakob: Vi kan tage afsæt i de anbefalinger på området, der nu udarbejdes i 

Socialstyrelsen omkring håndtering af vold og trusler om vold - og som offentliggøres i 

foråret 2017. Jakob og Erik Søndergård repræsenterer SBH i de nedsatte grupper.  

Søren: Det skal ikke kun være arbejdsmiljø, vi skal have brugerne ind over. Søren 

kommer med eksempler på, hvordan de på Lærkehøj/Lindevang såvel åbenlyst som 

mere skjult passer bedre på sig selv: Videoovervågning, mere forbeholdne ved akut 

optag, giver karantæne mm. 

Der er generel opbakning til denne vinkling på emnet. 

Handlinger: 

-  

Beslutninger: 

- Emnet sikkerhed bringes videre til drøftelse på det kommende SBH ledermøde. Med 

fokus på hvad der i praksis gøres henholdsvis åbenlyst og i det skjulte for at beskytte 

sig selv.  

- Medarbejderrepræsentanterne fra bestyrelsen mødes, som sidste år, dagen før 

repræsentantskabsmødet. 

Ansvarlig: 

Jakob 

Opfølgning: 

Kommende bestyrelsesmøde. 

 

7. Folkemøde 2017 

Synspunkter: 

Søren orienterede: Vi har 8 pladser, 6 telte og ca. to biler. Det afholdes fra tors. kl 10 til 

søn. kl. 14., d. 15 – 18. juni. 

Det blev drøftet, hvordan bestyrelsens medlemmer kan repræsentere SBH. Herunder 

opmærksomheden på at skelne mellem hvilke holdninger, som er SBHs og hvilke, som 

står for egen regning.  

Der var enighed om ikke at indgå i paneler men at deltage i debatter.  

Handlinger: 

-  

Beslutninger: 

- SBH deltager i debatter – ikke paneler. Det undersøges på forskellig vis, hvordan 

bestyrelsen kan komme til at deltage i relevante debatter: 

- Søren tjekker op hos KFUM omkring deres erfaringer 

- Birgit/Penille undersøger hvornår programmet udkommer. 

- Det undersøges hos SIND og SAND om de har debatter, som er relevante at 

deltage i. Sørens forslag, hvem gør det? 

- Jakob orienterer på repræsentantskabsmødet om, hvordan bestyrelsen 

repræsenterer SBH på Folkemødet. 

- Peter står for mad. 

Ansvarlig: 

- 

Opfølgning: 

Kommende bestyrelsesmøde 

 

8. Retningslinjerne for håndtering af vold og trusler om vold 

Synspunkter: 

Jakob orienterede om, at Socialstyrelsen i udarbejdelsen af retningslinjerne nu 

begynder at blande sig i implementeringen heraf.  

Handlinger: 

Jakob orienterer Rafai Al-Atia 
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Beslutninger: 

Se handlinger 

Ansvarlig: 

Se handlinger 

Opfølgning: 

 

 

9. ASI 

Synspunkter: 

Jakob: Udvikling og administration af ASI-forsorg varetages nu på Forsorgshjemmet 

Østervang, men der skal findes en ny organisering. Jakob foreslår, at der etableres 

et ”ASI-sekretariatet” i SBH regi – som en ren tilkøbsydelse for de boformer, som 

anvender ASI.  

Søren og Malene sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i det forslag. Søren: 

Det afhænger af, om der er et SBH sekretariat. Er det, fordi I mangler penge eller 

ønsker flere medlemmer til ASI Forsorg? 

Lone: Hvis det bliver besluttet, er det vigtigt, at det er gennemskueligt for 

medlemmerne, at deres kontingent ikke går til ASI. 

Kelly støtter op om ideen: Det giver ikke mening at have to sekretariater, som det reelt 

er tilfældet nu. 

Gitte: SBH vil få viden, som vi kan bruge, så vi ikke bare udtaler os på baggrund af, 

hvad vi synes. 

Handlinger: 

Etableringen af et ASI sekretariat drøftes på SBHs ledermøde i dec. 2016. 

Beslutninger: 

Se under handlinger. 

Ansvarlig: 

Se under handlinger 

Opfølgning: 

Kommende bestyrelsesmøde. 

 

10. Sekretariatsbetjening v/Frederik C. Boll, Ingerfair.  

Punktet blev ikke refereret, kun opsamlet til videre drøftelse i bestyrelsen.  

 

 

Udsættes til kommende bestyrelsesmøde: 

 SBH på Facebook – Penille 

 Hvad er en god hjemmeside for SBH? Krav/forventning til indhold og anvendelighed. 

Skal der laves en undersøgelse i SBH? – Penille 

 

Bestyrelsesmøder 2017 

19. januar, Herberget Odense. 

27. april 

15-18.juni. 

21. august. 

14.november. 

 

 

 


