
Referat af generalforsamling i Faggruppen Hjemløse  
afholdt på Frederiksberg den 21.august 2019 
 
       
 
Til stede: 
Simon Thilkjær Nicholson ”Mændenes Hjem” 
Karin Merete Thrane ”Store Dannesbo” 
Jette Holm Mejer ”Værestedet Jægergårdsgade” 
Anders Bruun ”Team Christiania” 
Silvia Fontana ”Kirkens Korshær kompasset” 
Ivik Lund ”Det grønlandske Hus” 
Ditte Nilsson ”Gammel Højgård § 107” 
Nancy Pelle ”SAND- De hjemløses Landsorganisation” 
René ”SAND- De hjemløses Landsorganisation”  
 
Ej til stede:  
Malene Kanstrup Jensen Forsorgshjemmet ”Kollegiet” gl. Køge Landevej.  
 
 
 
Dagsorden jf. vedtægter: 

1. Valg af referent, Ordstyrer og to stemmetællere. Som referent vælges René som 
ordstyrer vælges Simon. Stemmetællere bliver Jette og Anders.  

 
2. Godkendelse af dagsorden: Er godkendt og udsendt i tide.  

 
 

3. Formandens beretning. Indsat i nedenstående:  
 
 

Formandsberetning     
 
Året har været kort for Faggruppen Hjemløse, i den forstand, at vi først havde en konstitueret 
bestyrelse i november 2018, på trods af at vores vedtægter siger, at vi skal afholde 
generalforsamling i foråret. Men grundet strejke landet over, måtte vi udskyde processen.   
 
Faggruppen består af ildsjæle på hjemløseområdet. Faggruppens medlemmer ved hver især 
meget om hele hjemløseområdet generelt, men at være ildsjæl betyder også at mennesket er i 
centrum og bliver prioriteret derefter. Derfor oplever faggruppen løbende afbud til 
bestyrelsesmøder- og det er helt som det skal være.! 
Vi har forsøgt at kaste lænkerne af os i faggruppen og turde gøre det anderledes. Vi brænder 
for en stærk faglig forankring på tværs af landet og derfor gør vi op med snærende vedtægter. 
Vores møder er åbne og vi har sågar gjort plads til ressourceperosner/aktivister blandt 
bestyrelsen. Vi har opfundet begrebet ”ressourcepersoner/aktivister” til de socialrådgivere, 
som ikke har mulighed for at være i bestyrelsen, men som ønsker at gøre en indsats, når tiden 
tillader det.  
 
Vi har en klar ambition omkring at arbejde bredt med andre faggrupper og vi har løbende 
været i dialog med Faggrupperne ”Kriminalforsorg”, STOF og professionshøjskoler og mange 
andre gode mennesker.  
Vi har en ambition omkring, at få fagfæller fra kommunens forvaltninger ind i vores arbejde for 
derved at få en større forståelse for praksis.   
 



Vi har i tiden der er gået, bestemt ikke ligget på den lade side. Vi har næsten alle i faggruppen 
deltaget meget aktivt i Socialministeriets store satsning ”nationale retningslinjer for 
hjemløshed”. Her har vi bl.a. haft repræsentanter i ”organisering og samarbejde” samt 
boligindsatser. Jeg selv, er repræsenteret i den store styregruppe på vegne af DS, som består 
af embedsværk, ledere og fag professionelle.  
 
Derudover, har vi givet input til DS arbejde med ”Investeringer på det sociale voksenområde”.  
Jeg har  medbragt rapporten med 51 anbefalinger på det sociale området til gennemgang hvis 
i ønsker. Dansk socialrådgiverforening har virkelig budt op til dans adskillelige gange og man 
kan trygt indgå i faggruppearbejdet, da repræsentanter fra DS altid yder hjælp og sparing og i 
øvrigt, er meget fokuseret på at inddrage faggruppen i DS arbejde på det 
sociale/specialiserede voksenområde.  
 
Vi har internt i faggruppen løbende haft faglig sparing om nye tendenser på hjemløseområdet.. 
Risikovurderinger på forsorgshjem, Integrationsydelse, klageretten på § 110 inst, 
Kontanthjælpsloft, og den sædvanlige drøftelse omkring handle-ophold og betalingskommuner. 
Det vi man kunne læse i vores referater.  
 
 Vi er pt. i gang med at planlægge Socialrådgiverdage 2019 hvor faggruppen skal have et 
informationsbord. En stor del af faggruppen vil deltage og vi ser alle frem til et par givtige 
dage med godt selskab af vores fagfæller.  
 
Jeg ser i dag frem til en fantastisk generalforsamling og kan næsten ikke vente til året der 
kommer i fælleskab med ærekære fagfæller.  
 
 
Formand Faggruppen Hjemløse  
 
 
René Nielsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Regnskab og budget. Se indsatte billede.  
Anders spørger om et evt. overskud kan bruges året efter. Simon forklarer at disse 
penge ryger ind i en aktivitetspulje man kan søge. Simon forklarer, at da året ikke er 
gået, så er det ikke muligt at lave et fuldstændigt årsregnskab.  



 
 
Regnskab og budget godkendes enstemmigt.  

 
 

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen modtaget. Punktet udgår.  
 
 
 

6. Valg til bestyrelsen. Der er 8 pladser i bestyrelsen, inkl. formand, samt en suppleant. 
Alle på nær formanden vælges for et år og er derfor på valg. Se bestyrelsen her. 

 
Følgende stiller op:  
Malene K som menigt medlem via fuldmagt.  
Simon 
Nancy 
Jette  
Karin 
Ditte 
Anders 
 
 
Følgende ønsker ikke genvalg: Camilla, Lea, Maria. Tak for jeres indsats i året der er gået.  
 
Følgende vælges til bestyrelsen:  
 
 

1. Formand: René Nielsen ej på valg.  
2. Bestyrelsesmedlem Simon 
3. Bestyrelsesmedlem: Malene 
4. Bestyrelsesmedlem: Jette 
5. Bestyrelsesmedlem: Nancy 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialraadgiverne.dk%2Ffaggruppe%2Ffaggruppen-hjemloese%2F&data=02%7C01%7C%7Cdfdb659a56a94a9d5d6f08d7254a6754%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637018874975620685&sdata=eMfTJqjtKhmKqIyYLI1Ee312QqMO9D2Zj8FJQ7uIFxQ%3D&reserved=0


6. Bestyrelsesmedlem: Karin 
7. Bestyrelsesmedlem: Ditte 
8. Suppleant: Ivik 
9. Ressourceperson: Silvia 

 
 
Tillykke og tak til de valgte.  
 
 
 
      7. Evt. 
Simon forklarer om de kommende Socialrådgiverdage i november 2019 på Hotel Nyborg 
Strand. Vi ser frem til et hav af spændende workshops. Faggruppen Hjemløse holder reception 
hvor vi skal præsentere faggruppens arbejde for interesserede.  Simon og Karin er tovholder  
for receptionen og det er oplagt, at vi som bestyrelse deltager. Vi har et sigte på at 
”rekruttere” ansatte hos kommunen.  
 
 
Mødet afsluttes.  
 
Som referent René Nielsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstituerende bestyrelsesmøde Faggruppen Hjemløse d. 20-08-2019 
 

1. Formand: René Nielsen ej på valg.  
2. Næstformand Karin 
3. Kasserer: Simon 
4. Bestyrelsesmedlem: Malene 
5. Bestyrelsesmedlem: Jette 
6. Bestyrelsesmedlem: Nancy 
7. Bestyrelsesmedlem: Ditte 
8. Anders 
9. Suppleant: Ivik 

Ressourceperson: Silvia 
 
 
 
Arbejdet pågår med det samme og bestyrelsen deles ind i 3 arbejdsgrupper.  
 
 
Silvia, Anders og Ivik planlægger næste bestyrelsesmøde. Mødes afholdes  



fredag d. 04-10-2019 klokken 12.00 hos Kompasset. Silvia vil fremvise stedet og tilbuddet. 
Måske kommer der en bruger og fortæller om Kompasset. Klokken 14.00 besøger vi Det 
Grønlandske Hus hvor Ivik vil vise os rundt. Det er tale om et utraditionelt bestyrelsesmøde 
uden referat men med massere af mundtlig vidensdeling.  
Alle er velkomne. Simon sender mailadresse på fælles mail til  
 
 
Simon og Karin planlægger faggruppereception.  Simon beretter, at der er fokus på, at vi har 
administratorrettigheder til Facebook, således at nye nysgerrige socialrådgivere kan 
indlemmes med det samme. Simon vil bestræbe sig på at skaffe et Beachflag eller andet på 
tryk som ”reklame for faggruppen”. Der vil naturligvis blive serveret bobler. Karin kontakter 
Hus Forbi forbi ift. at få printet billeder af hjemløse og brugere. René og Nancy forsøger at få 
fat i fordomskort fra folkemødet 2018.  
 
 
 
 
René, Nancy og Jette planlægger indhold til en faggruppe pjece. Vi har sat fokus på, at 
faggruppen har en intention om, at skabe et stort faglig sammenhold fordelt på hele landet, 
samt i mange forskellige grene og sektorer af arbejdet med hjemløse. Nancy vil kontakte 
Mette Bertelsen med detaljerne ift. indhold til en faggruppe pjece.  
 
Nedenstående er hvad vi nedfældede indtil videre:  
Faggruppen Hjemløse har opnået følgende resultater 

• Faggruppen har bidraget med faglige input og viden i samarbejde med 
Socialministeriet, til nationale retningslinjer på hjemløseområdet 

• Faggruppen har bidraget med faglige input og viden til Investeringer på det sociale 
voksen område. 

• Faggruppen har bidraget med skriftlige faglige indlæg omkring udfordringer på 
hjemløseområdet. 

• Faggruppen har arrangeret faglige temadage for alle faggrupper i DS. 
• Faggruppen har løbende deltaget i arrangementer i DS. Fx faggruppeuddannelser 
• Faggruppen har bidraget med at udtale sig til medierne. 

 
Hvad arbejder vi for 

• Vi arbejder for at samle fagligheden blandt socialrådgivere på hjemløseområdet. 
• Vi arbejder for at skabe en platform for socialrådgivere på tværs af sektorer, NGO’er og 

forvaltninger. 
• Vi arbejder for at skabe fokus på komplekse udfordringer og mulige løsninger. 
• Vi arbejder for at ændre den politiske dagsorden både for danske, grønlandske og 

udenlandske hjemløse. 
• Vi arbejder for at præge mediebilledet i en positiv og nuanceret retning. 
• Vi arbejder for at inddrage flere af faggruppens medlemmer i faggruppens arbejde for 

hermed at kunne kvalificere faggruppens arbejde bredt set. 
• Vi arbejder på at få systemet tilpasset mennesket. 
• Vi arbejder på at modarbejde lovændringer og praksis til skade for en god faglig indsats 

på hjemløseområdet.  
 
 
Mødet går på hæld og vi ser frem til et gensyn fredag d. 04-10-2019  hos det grønlandske 
Hus samt hos Kompasset.  
 
Find faggruppen på Facebook 
”bestyrelsen for hjemløsefaggruppen” 



”Faggruppen hjemløse” 
 
 
Som referent  
 
 
René Nielsen 


