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Nyhedsbrev
Kære alle sammen.

Som alle med sikkerhed ved, indtraf en utroligt tragisk begivenhed på Saxenhøj i sidste uge.
Vores tanker går til familierne, kolleger, ledelse og øvrige involverede.
Knivstikkeriet, og drabet, har selvfølgelig givet betydelige dønninger både i forsorgsfeltet som
helhed, og i pressen.
Jeg, og flere andre, har udtalt sig til pressen, primært om sikkerheden på boformerne, men
også om de brugere, det forventes vi optager.
Der skal ikke være tvivl om, at SBH meget gerne både initiere og deltager i en saglig debat
om dels sikkerhed og dels hvilke brugere, samarbejdspartnere, og andre, forventer vi optager.
Der er en oplevelse i feltet af, at der er flere sindslidende, og svært psykisk syge, på boformerne.
Det er et problem, og det er meget vigtigt, at alle i SBH, og bestyrelsen, bruger alle platforme
til at føre en nuanceret og fokuseret debat om, at vi er sat i verdenen for at håndtere hjemløshed, og ikke psykisk sygdom.
Vi følger selvfølgelig op.
Midt i denne situation har vi afsluttet urafstemningen om SBHs foreningsform.
Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan meddele, at de nye vedtægter blev vedtaget med
53 stemmer for og en imod. Det er en meget stor opbakning til de nye vedtægter!
Tak til alle jer, der gav sig tid til at stemme, og et stort tillykke til os alle med resultatet!
Det betyder, at vi har en sammenslutning med nye vedtægter, og en anden fremtid foran os.
Der bliver lidt at lave, og vi løser selvfølgelig de opgaver, der kommer.
Der vil i løbet af juni måned blive udsendt materiale vedrørende medlemskab og kontigentopkrævning.
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