Ting vi ikke fik talt om på bestyrelsesmøde d. 15.11.2016
SBH/SAND konference
SBH vil fortsat gerne lave konferencer med SAND, men vil gerne væk fra at det absolut skal være i
slutningen af august hvert år. I stedet vil de gerne lave en konference, når der er et aktuelt emne på
hjemløseområdet. Herved kan man gøre konferencen mere relevant for både dem der arbejder med
hjemløse og for politikere.
De spørger derfor SAND om vi vil være med til at være med til at forsøge os med et nyt og mere løst
koncept.
Jeg har sagt at det umiddelbart lyder som en god plan. SAND har de sidste par år ikke lagt det store
arbejde i konferencen, så vi synes ikke vil stille hindringer i vejen for at lade dem der vil fornye og
forbedre koncepten.
Julehjælp
Vi har 24.864 kr. fra Socialministeriets (SM) julehjælpspulje. Hus Forbi vil gerne give 30.000 til
julehjælp. Det vil sige at vi kan give 54.000 kr. til hjemløse og deres børn i form af gavekort. Det er
planen at vi igen køber gavekort til Føtex/Bilka/Netto, som er samme koncern, og til BR og FONA.
Gavekortene skal være på 150 – 200 kr.
De penge vi har SM skal give til familier med børn. Derfor skal vi tænke dem ind.
Planen er som følger (Bemærk andet punkt):
-

SAND står får hele administrationen. Dvs. HF overfører penge til os og så indkøber og
uddeler vi gavekort til samarbejdspartnere.

-

Vi beder SAND udvalgene pege på de nødherberger og steder der har hjemløse med børn,
der skal spørges om de vil have julehjælp. Henrik (formand Hus Forbi, Steen Rosenquist og
Vestergaard supplerer med at lave lidt ”Googleresearch” eller ringe lidt rundt. Vi har også
nogle lister fra 2015 vi kan genbruge. Med andre ord prioriterer vi hjemløse med børn og
dem som overnatter på en ”tismadras” juleaften. Det er samme koncept som vi kørte i 2015
og stort set samme koncept som sidste år. I år prioriterer vi børnene lidt mere fordi det
kræver bevillingen.

-

Stederne der skal dele ud skal være på plads ved udgangen af september måned. Hus Forbi i
Bragesgade er f.eks. et sted, der skal dele ud, ligesom Hjemløseenheden eller andre
opsøgende gadeplansindsatser kan være det.

-

Stederne skal have lagt sig fast på hvor mange gavekort de vil have af hver type og får dem
tilsendt i starten af december

-

Med kortene lægges en vejledning i hvordan dokumentationen skal være. Det vil blive noget
i retning af navn (kaldenavn), kort begrundelse, antal af hvilke kort. Ingen CPR nr.

-

De sender dokumentationen til os så hurtigt som muligt efter uddelingen og samtidig
returnerer de kort der ikke er blevet uddelt.

SAND sekretariat skal ikke have gavekort til uddeling. Vi sørger blot for at andre har de kort, de
mener de skal bruge.
SAND har fået 24.864 kr. Der afsættes 24.000 til gavekort, resten til porto. Vi dropper lønkroner og
hvad der ellers var afsat penge til.
Klageretten er tilbage og brugerbetaling på boformer gøres ens for hele landet
Vi har arbejdet en del for at få klageretten over afgørelser om optagelse/udsmidning på § 110
boformer. Serviceloven er netop blevet revideret og et bredt flertal af Folketingets partier har
besluttet at klageadgangen skal tilbage.
I samme revision skal opholdsbetalingen – altså den del beboerne skal betale – gøres ens for alle §
110 boformer.
Reglerne træder først i kraft fra 1.1.2018.
Økonomi fortsat
Hvis I har ønsker til hvilke aktiviteter vi skal prioritere næste år, må I fortsat gerne komme med input.
Vi fik ikke formelt godkendt Tips og Lotto budgettet og budgettet for vores driftsbevilling, da vi kom
til at snakke om hvordan vi kunne få ansat June, men jeg går ud fra at I er indforstået med de
overordnede prioriteringer.
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