Faggruppemøde Hjemløse
Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2016
Afholdt hos SAND på Sundholmsvej 34
Til stede: Malene Kanstrup Jensen, Fie Malene Bøgelund-Hansen, Peder Langergaard Nielsen,
René Nielsen, Tina Sørensen.
Afbud fra: Karin Merete Thrane, Stina Elisabeth Nielsen & Mette Bertelsen
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 01-09-2016 klokken 10.00-15.00 i Toldbodgade 19,
København K
Dagsorden ift. vedtægter:
1. Præsentation
2. Valg af referent og ordstyrer
3. Valg af formand (evt. næstformand) og kasserer
4. Gennemgang (evt. ændringer) af vedtægter
5. Beretning omkring den forrige bestyrelses' arbejde
6. Regnskab
7. Udarbejdelse af fast dagsorden til bestyrelsesmøderne
8. Opsamling fra temadagen d.13 maj
9. Drøftelse af fremtidige arrangementer i faggruppen
10. Evt.

1. Præsentation
Præsentation af bestyrelsen:
Peder er fra landet på Jylland. Han boede på en gård, hvor hjemløse i løbet af sommeren
overnattede. Der opstod Peders interesse for området. Peder blev socialrådgiver i 2010 fra
Frederiksberg. Peder blev interesseret i mandecenteret på Christianshavn og fik kontakt dertil.
Han blev frivillig på Holmbladsgade samt frivillig på Klippen.
Peder arbejder nu som myndighed på psykiatri/udsatteområdet i Vejen kommune. Peder
ønsker på sigt, at lave NGO arbejde i udlandet.
Fie blev udannet socialrådgiver i 2005 fra international linje. Fie startede i Kbh. kommune som
sr i Børneteam Bispebjerg på Ørnevej. Her var hun i 3 år. Dernæst kom en familietilføjelse og
Fie blev i samme periode ansat på Rigshospitalet. Her fik Fie gode kompetencer inden for
samtale teknikker. Hun savnede dog juraen og kompleksiteten i faget. Dernæst søgte hun ud
til Svendebjerggård krisecenter. Hun fik naturligvis jobbet og her har Fie nu været i 6 år. Fie
står for visitation til Svendbjerggård og derudover udreder hun beboeren ift. opholdsplan
herefter overlader hun det pædagogiske arbejde til kontaktpersonerne. Fie er tovholder ift.
borgernes kontakt til kommunerne .
Tina blev færdiguddannet i 2010. Tinas første arbejde var inden for handikapområdet og
arbejdede frivilligt på Kollegiet gl. Køgelandevej. Hun fik sparket døren ind til hjemløse verden
ved at blive ansat i hjemløseenheden i Kbh. og blev dernæst ansat på Kettegårds allé, som er
et kvindeherberg. Her sidder Tina i styregruppen og derudover arbejder hun som
kontaktperson i sager med behov for juridisk ekspertise. Tina er den eneste Sr på stedet. Tina
forsøger ikke at blive benyttet for meget som pædagog på stedet.
René: Har arbejdet som koordinator i medicinalindustrien men kom på bedre tanker og gik i
kast med Socialrådgiveruddannelsen hvor han blev færdig i 2010. I sin studietid arbejde han
med anbragte unge mellem 13-19 år på en anbringelses institution på Frederiksberg. René har

læst til skolelærer men sprang fra efter 3 år, da han egentlig var mere interesseret i at få fat i
ballademagerne nede bagved i klassen.
René blev ansat under hjemløse strategien som CTI medarbejder i København mens han skrev
bachelor. René fik kontor på Kollegiet Gl. Køge Landevej og arbejdede som udgående
medarbejder i hele Kbh. René klagede i den periode over SKAT på vegne af en tidligere
hjemløs. Denne sag blev vundet og i den forbindelse hørte SAND om ham. René er nu ansat
som udviklingskonsulent/professionel ballademager.
Malene blev født i Hedehusene 1985.
Malene blev færdig som socialrådgiver 2010. Malene blev ansat som
myndighedssagsbehandler i ungegruppen handicapcenter Kbh. Der var plads til forbedring på
den arbejdsplads og Malene søgte bredt efter andet relevant arbejde. Malene søgte ind på
Rådmandsgade 60. RG60 er et ungdomsherberg fra 18 til 29-årige på Nørrebro. Her
koordinerer Malene blandt andet de unge beboeres sager med kommuner, samt er
gennemgående kontaktperson for de unge beboere. RG60 er en selvejende inst med drift
overenskomst med Kbh. kommune og hører under We Shelter.
Karin ikke til stede: Karin har arbejdet på St D i 9 år. Her arbejder hun med Housing First og
koordinerer borgernes sager ifb med udskrivning/boligtilbud deres sager i et samarbejde med
kommunerne.
Stinna er ikke til stede. Stinna arbejder hos Kofoedsskole ungdomsboliger samt Kofoeds
kælder.
2. Valg af referent og ordstyrer. Tina vælges som ordstyrer og René som referent.
3. Valg af formand (evt. næstformand) og kasserer:
Det skal nævnes, at det ikke står i DS vedtægter, at der er behov for en næstformand, men
bestyrelsen vurderer, at det er tilrådeligt, at der er en person i bestyrelsen, der kan tage over i
formandens fravær.
Malene stiller op som formand og vælges enstemmigt. Tillykke med valget.
René stiller op som næstformand og vælges enstemmigt. Tillykke med valget.
Tinna stiller op som kasserer, med det forbehold at det skal være fleksibelt og Tina ønsker en
prøveperiode, for at se om hun kan overskue opgaven. Fie tilbyder at være suppleant for Tina.
Tina vælges enstemmigt. Tillykke med valget.

4. Gennemgang (evt. ændringer) af vedtægter. Rettelser/forslag står med grønt.
§ 1 Formål
Stk. 1. Faggruppens formål er under Dansk Socialrådgiverforening at varetage medlemmernes
interesser, dvs. arbejde for medlemmernes arbejds- og lønforhold, samt sikre kontakt og
formidling til DS's hovedbestyrelse.
Faggruppebestyrelsen arrangerer et årligt seminar for faggruppens medlemmer m.h.p.
løbende udvikling af fælles socialrådgiverfaglighed på området.
Faggruppen For Hjemløse arbejder for at fremme hjemløses & socialrådgiveres interesser
politisk.

§ 2 Medlemmer
Stk. 1. Faggruppen består af aktive og passive medlemmer i Dansk Socialrådgiverforening, der
er ansat ved boformer eller væresteder for hjemløse.
§ 2 Medlemmer
Stk. 1. Faggruppen består af aktive og passive medlemmer i Dansk Socialrådgiverforening, der
er ansat inden for, eller har tilknytning til hjemløseområdet. Bestyrelsen holder åbne møder
hvor medlemmer af faggruppen for hjemløse er velkomne. Almene medlemmer har taleret til
bestyrelsemøder, men ikke stemmeret.
§ 3 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse hertil
foretages af bestyrelsen, der med mindst 4 ugers varsel angiver tid og sted. Forslag til
dagsorden udsendes samtidig.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår. Indkaldelse hertil foretages af
bestyrelsen, der med mindst 4 ugers varsel angiver tid og sted. Forslag til dagsorden udsendes
samtidig.
Stk. 2. Emner, der ønskes optaget på dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før
generalforsamlingen.
Stk. 3. Specificeret dagsorden fremsendes til hovedbestyrelsen senest 1 uge før
generalforsamlingen.
§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af den ordinære
generalforsamling, faggruppebestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/5 af faggruppens
medlemmer.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 uges varsel og
foretages af bestyrelsen 2 uger efter modtagelsen af det skriftlige forlangende desangående og
specificeret dagsorden.
§ 5 Generalforsamlingens kompetence
Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Stk. 2.
Såfremt et medlem begærer det, sker afstemningen skriftligt.
§ 5 Generalforsamlingens kompetence
Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når såfremt 1/3 af bestyrelsen er til stede.
Stk. 2. Såfremt et medlem begærer det, sker afstemningen skriftligt.
Stk. 3. Ved stemmeopgørelsen er det forslag vedtaget, eller den kandidat valgt, som har
opnået højst stemmetal.
Stk. 4. Referat af generalforsamlingen fremsendes inden 1 måned til Dansk
Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.
§6 Ledelse
Stk. 1. Faggruppen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.
Stk. 1. Faggruppen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og 4
bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.
Formanden vælges for 2 år ad gangen. Den resterende del af bestyrelsen vælges for 1 år af
gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første kommende bestyrelsesmøde efter den
ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens antal er 7 og bestyrelsen sammensættes, så vidt praktisk muligt, således at
forskellige boformer og regioner er repræsenteret i bestyrelsen.
Bestyrelsens består af 7 medlemmer og bestyrelsen sammensættes, så vidt praktisk muligt,
således at forskellige arbejdspladser og regioner er repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 2. Der vælges en suppleant for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Udtræder et bestyrelsesmedlem inden den næste ordinære generalforsamling indtræder
suppleanten i dennes sted.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg med
bemyndigelse til varetagelse af specielle opgaver.
§ 7 Kompetence
Faggruppen tegnes af bestyrelsen overfor Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.
§ 8 opløsning
Opløsning af faggruppen sker ved beslutning på generalforsamlingen under iagttagelse af §§
3-5.
§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer, faggruppens virksomhed og fortolkningsspørgsmål afgøres endeligt af
Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse jfr. Dansk Socialrådgiverforenings love § 35:
§ 35 Faggrupper Stk. 1. Foreningens aktive og passive medlemmer kan danne faggrupper.
Sådanne gruppers oprettelse, formål, økonomi og afgrænsning er nærmere bestemt i
"Standardvedtægter for Faggrupper under Dansk Socialrådgiverforening."
HB godkender faggruppen og afsætter midler hertil indenfor budgettets rammer.
Stk. 2. Grupperne skal holde foreningen orienteret om, hvilket bestyrelsesmedlem, der
varetager faggruppens økonomiske virksomhed. Dette medlem er overfor hovedbestyrelsen
ansvarlig for gruppens midler og skal løbende holde hovedbestyrelsen orienteret om gruppens
økonomiske virksomhed.
Stk. 3. Faggruppen skal løbende holde hovedbestyrelsen orienteret om dens virksomhed.
(Ændret oktober 2011)
Punkt 4 på dagsordenen omkring gennemgang af vedtægter er nu omskrevet således at disse
passer til bestyrelsens fremtidige visioner. Der er enighed fra alle tilstedeværende omkring
vedtægtsændringsforslag, som snarest sendes til godkendelse hos hovedbestyrelsen hos DS.
5. Beretning omkring den forrige bestyrelses' arbejde
Ikke relevant, da dette blev gennemgået på generalforsamlingen i april 2016. Malene vil dog
knytte et par ord til dette område. Malene fortæller, at hun netop har været til faggruppe
møde samt udarbejdet og indhentet oplysninger fra et spørgeskema udsendt til DS
medlemmer omkring tilknytning til faggrupper. Malene fremlægger flg.:
40 personer har svaret. 58 % har været medlem i mere end 4 år. 73 % svarer at de ikke
aktivt har deltaget i faggruppens aktiviteter. De fleste medlemmer ønsker 1 arrangement pr.
År.
83 % syntes at faggrupper er vigtige. 40 % ønsker at deltage i arrangementer/seminar med
en enkelt overnatning. 50% ønsker at modtage høringssvar.
Den tidligere bestyrelse var optaget af reglerne for opholdsbetaling. Derudover optog det
bestyrelsen, at socialrådgivernes funktion på forsorgshjem ikke er tydelig ift. rammer og
kompetencer. Housing First optager både den tidligere og nuværende bestyrelse. Der er
kommet flere og flere psykisk syge på forsorgshjem. Dette optager naturligvis bestyrelsen.
Ungdomshjemløshed ligger ligeledes bestyrelsen på sinde. Afsluttende er bestyrelsen
opmærksomme på de nye kontanthjælpsregler ift. kontanthjælpsloft samt skærpet rådighed.
Den nyvalgte bestyrtelse er optaget af divergensen ift. Cpr Loven samt Retssikkerhedsloven
omkring hjemløses tilknytning til ophold-handle og betalingskommune.
DS Hovedbestyrelse arbejder for tiden på på deres rolle i ”velfærdsalliance”. Kontanthjælpsloft.
Integrations ydelser. Konsekvenser for børn. Fattigdom. 3-parts forhandlinger pågår samt
fokus på børneområdet som helhed. DS20-22 er en tilgang for at få styrket medarbejderskab

for DS. Styrk TR rollen. Rekruttering af nyuddannede. Udvikling af faggrupper. DS konsulenter
skal i fremtiden være mere nærværnede i faggrupperne.
6. Regnskab: Læs vedhæftede.
7. Udarbejdelse af fast dagsorden til bestyrelsesmøderne:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Præsentation af fremmødte og nyt fra specifikke fagområder.
3. Beretninger fra DS samt beretning for faggruppe for hjemløse ved forkvinde. Nyt fra
hjemløseområdet.
4. fast arbejdspunkt. Behandling af fagpolitiske emner.
5. drøftelse af fremtidige arrangementer i faggrupperne.
6. Regnskab
7. Evt.
8. Opsamling fra temadagen d.13 maj: Ikke relevant.
9. Drøftelse af fremtidige arrangementer i faggruppen. Næste bestyrelsesmøde afholdes d.
01-09-2016 klokken 10.00-15.00 på Toldbodgade 19, København K hvor dette vil
drøftes under punkt 5.
10. Fremtidige møder vil afholdes i maj, september, november og februar.
10. Evt.
Bestyrelsen arbejder ved næste møde (under punkt 4) på en forretningsorden hvor vi blandt
andet skal drøfte at bestyrelsen som minimum mødes hver 3 måned i en halv dag. Derudover
skal bestyrelsen mødes til jet heldagsarrangement 1 gang pr. År. Bestyrelsen vil skiftes, til at
arrangere bestyrelsesmøder.
Mødet går på hæld og Malene takker for god ro og orden. Tak for en inspirerende dag.
Som referent René Nielsen

