
Bestyrelsesmøde Faggruppen for hjemløse  
Afholdt i København den 11.maj 2017  
 
 
 
Til stede: Peder Nielsen, René Nielsen, Malene Jensen, Camilla Stahl. 
 
Valg af referent og forstyrrer.  
René vælges som referent og ordstyrer bliver også René.  
 

- Valg af næstformand og kasserer.  
René Nielsen vælges som næstformand.  
Kim samt Karin spørges om en evt. kasserer post.  

 
 
 

- Deltagelse til arrangement for faggrupperne d. 19 maj: Malene og René melder sig 
under fanerne.  

 
- Faggruppeuddannelse: René og Malene melder sig atter under fanerne og aftaler med 

bestyrelsen at vi fortæller om dagen efterfølgende.  
 
 

- Faggruppens deltagelse på socialrådgiverdagene 1-2 november: Alle overvejer 
deltagelse. Såfremt 2-3 personer fra bestyrelsen delager, så vil vi lave en info 
stand/workshop/reception om faggruppens arbejde. Bestyrelsen er ikke pt. interesseret 
i at holde oplæg/workshop.  
 
 

- Evaluering af temadagen/generalforsamling. Det var en super dag, som i særdeleshed 
var netværksskabende. Den fælles debat har vi fået positive tilbagemeldinger på. 
Næste gang kan vi overveje at lave nogle små workshops hvor vi drøfter muligheder og 
problemstillinger på området og efterfølgende sender små anbefalinger til DS i det 
videre politiske arbejde.  
Bestyrelsen syntes at det var fint at have praktikkere til at holde oplæg. Næste gang 
skal vi sikre os at oplægsholdere kan blive til den fælles debat.  
Derudover skal vi også have et evalueringsskema klar, således at vi hurtigt kan få 
tilbagemeldinger fra deltagere.  
Malene anbefaler et halt års forberedelsestid til næste faggruppe temadag. Der er 
meget koordinering med andre faggrupper. Bestyrelsen drøfter mulige temaer for et 
kommende fælles faggruppe dag.  
Vi drøfter en kommende dato og bliver enige om at marts 2018. Vi overvejer et 2 dages 
arrangement. Vi skriver til fagbladet et par måneder før hvor vi reklamerer for 
temadage.  
Temaer kunne være en helhedsorienteret dag på tværs af faggrupperne hvor 
misbrugsgruppen holder oplæg om tips og tricks ift. døgnbehandling, Børn & Unge 
gruppen holder oplæg om hjemløse fædre og dertilhørende dilemmaer med udtaleser 
eller erfaringer fra både fædre og deres børn. Hjemløsegruppen holder oplæg omkring 
de skrøbelige overgange fra gaden til herberg til lejlighed og dertilhørende tips og tricks 
ift. boligindstillinger, etablering osv.  
Vi er enige i bestyrelsen om at et spændende tema, kunne være hjemløse 
fædre/forældre med børn. Vi kunne have et tema sammen med ”Børn og Unge”.  
 
 
 



- Økonomi: Vi har mistet vores kasserer og derfor savner vi overblik. Vi har endnu ikke 
balanceret udgifter fra sidste temadag. Vi har endnu ikke modtaget regninger fra 
oplægsholdere. Dette er en opgave for den kommende kasserer.  
 
 

- Bestyrelsens arbejdsopgaver:  
Overordnet så skriftes vi for at stå for bestyrelsesmøder ca. Hvert kvartal. Man 
udsender/udfærdiger dagsorden, booker mødelokale.  Referenten skifter hver gang og 
denne udsender naturligvis referat til DS samt medlemmerne i faggruppen via mail eller 
Facebook.  
 
Malene: Presseansvarlig samt DS koordinering ift. relevant videns udveksling.  
René: Er tovholder på høringssvar og har ansvaret for at medlemmerne får mulighed 
for at svare. Tovholder på dialog med kommunalt ansatte tillidsmænd på 
hjemløseområdet.  
Nedenstående medlemmer af bestyrelsen melder tilbage ift. hvordan de ønsker deres 
arbejdsopgaver i bestyrelsen.  
Camila: Tovholder på sociale medier. Tovholder på dialog med kommunalt ansatte 
tillidsmænd på hjemløseområdet. 
Fie:  
Peder: Tovholder på sociale medier. 
Kim: Kasserer.  
Karin:  
 
 
 
 

- Mål for året.  Udarbejdelse af årshjul og planlægning af arrangement. Delmål en 15 % 
forøgelse af aktive deltagere til bestyrelsesmøder.  
 

- Konsekvenser af fattigdomsydelser (mail fra DS). Vi har ikke den store erfaring med 
børne- & familieområdet og kan kun konstatere at hjemløse på integrationsydelse ikke 
har økonomisk råderum til at finde en lejlighed. De får afslag ift. etableringsydelse, da 
beregningerne fra ydelses afd. Viser at de ikke vil kunne bibeholde en billig lejlighed på 
integrationsydelse.  

 
 

- Hjemløsehandleplan – Socialministeriet. Malene orienterer. Vi klædte i faggruppen DS 
på ift. et møde i socialministeriet. Vi kom med anbefalinger ift. at have fokus på 
forebyggende arbejde, udbygning af CTI faser og alternative ”boformer for unge 
hjemløse. Vi mangler at høre mere fra Mette Bertelsen/DS omkring handleplan. Malene 
vil skrive til Mette B omkring et kommende møde omkring national hjemløseplan.  
 

- Fædre på forsorgshjem: Er afdækket.  
 

- Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 

 
- Evt. næste møde 


