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Referat bestyrelsesmøde Faggruppen Hjemløse  

d. 23-08-2021 
 

Til stede: Durita, René, Silvia, Jette, Nancy, Anders Bruun, Karin, Simon, Birthe P (på sidste del) 

Afbud: Christina S 

Referent: René  

Ordstyrer: Simon 

 

Dagsorden: 

Fælles temadag og generalforsamling. Vi skal udsende indkaldelse, styr på regnskab og finde 
bestyrelseskandidater.  
Simon har sørget for indkaldelse. DS har indkaldt rettidigt.  
René mangler at bekræfte booking, samt mad og av udstyr.  
 

• Drejebog for generalforsamling:  
• René er ordstyrer.  
• Karin og Jette er stemmetællere 
• Referent findes på dagen.  
• Vi forsøger at livestreame via Facebook ”Faggruppen Hjemløse” på selve dagen. Durita 

overvejer at være tovholder på det tekniske.  

Følgende (gen)opstiller til bestyrelsen: Simon, Anders, Silvia, Karin, Anders, Jette, Durita, Nancy. 
René overvejer sit kandidatur.  

Ingen medlemmer ønsker på nuværende tidspunkt at meddele deres kandidatur som forperson.  

Dem af bestyrelsen der ikke har mulighed for fysisk fremmøde ved GF sender en fuldmagt til René 

Regnskab for 2020 er på 0 kroner 
Budget 2021: 45.000 tusinde. (bekræftes endeligt 1. september, da faggruppens bevilgning er 
betinget af antallet af medlemmer i faggruppen hjemløse).  
 
 
Indkommende vedtægtsændringsforslag udsendes til faggruppens medlemmer 1 uge før GF 
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Faggruppen Hjemløse foreslår i nedenstående et vedtægtsændringsforslag:  
 
 § 3. stk. 1. er ordlyden således: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår.” 
 
Forslag: Faggruppen Hjemløse afholder Generalforsamling 1 gang årligt. 
 
Begrundelse: Denne formulering gør det smidigere at afholde generalforsamling, da vores erfaring 
er, at der kan være mange årsager til at blive nødsaget til at rykke datoen for en generalforsamling.  
 
 
Vedtægtsændringsforslag nr. 2:  
Faggruppen foreslår at ordlyden ændres i § 6. stk. 1 således at formand ændres til Forperson samt 
næstformand ændres til Næstforperson.  
Begrundelse. Faggruppen Hjemløse ønsker ikke at ekskludere personer med en anden 
kønsopfattelse og håber at alle uanset overbevisning og levevis har mod på at stille op til 
bestyrelsen.    
 
 

• Socialrådgiverdage d. 17/18 nov. Hvem deltager og hvem betaler?: 
2021 bærer præg af Corona og derved har vi ikke brugt mange penge. Derved beslutter bestyrelsen 
at betale for deltagelse til socialrådgiverdage, for de medlemmer af bestyrelsen hvis arbejdsplads 
ikke betaler. Nancy og Renés arbejdspladser betaler, da arbejdspladserne har vurderet at det er et 
kompetenceløft. Der er mulighed for at søge om dækning til transport via DS. Kontakt evt. Simon 
for mere viden.  
 
Oplæg m. DS og Socialstyrelsen omkring Nationale retningslinjer.  
Der er så småt faldet et par datoer på plads. Faggruppen bedes sætte et kryds i kalenderen på 
nedenstående datoer.  

• Organisering, samarbejde og boligindsatser – mandag d. 27. september kl. 14.00 – 16.00 (her 
deltager Karin og Christina) 

• Forebyggelse – onsdag d. 27. oktober kl. 14.00 – 16.00 (her deltager Kittie Carlson og Christina) 
• Borgerrettede indsatser – onsdag d. 24. november kl. 14.00 – 16.00 (her deltager Christina og en 

endnu uafklaret kollega) 

Evt.:  

• Faglige receptioner på DS dage:  
Durita deltager, Silvia deltager gerne men det skal bekræftes af jobbet, Jette deltager, Karin 
deltager, Simon deltager, Anders deltager kun måske. René og Nancy deltager. René har givet 
besked desangående til Sonny fra DS og meddelt at vi er klar på at afholde en fagreception. Jette 
ser om hun kan medbringe lidt dugfrisk viden om hjemløse og demokratiske processer.  
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• Netværksmøde for formænd i september:  
René har tilmeldt en ny kommende forperson til netværksmøde d. 24. sep.   

 

Som referent 

 

René Nielsen 

 


