Nyhedsbrev nr. 1 august 2018
Kære medlemmer
Dette nyhedsbrev er et forsøg på at gøre det anderledes i stedet for kun at udsende tørre referater.
Men referat fra bestyrelsesmøde nr. 17 den 4. juli 2018 kan ses på http://www.selvejenetvaerket.dk
1. Vores formål, som kan læses i vedtægterne, er bl.a. at give rådgivning til vores medlemmer.
Det har nogle men ikke så mange benyttet sig af. Rådgivningen kan jo også i stor grad hentes i
forvaltningen, men der kan være situationer, hvor det er en fordel at hente den hos en uafhængig
rådgiver som os. Vi repræsenterer rimelig stor sagkundskab indenfor jura, byggeri og ejendomsdrift
m.m.
2. Vi vil også gerne møde bestyrelserne på hjemmebane ved, at vi – et par stykker – kommer på
besøg og deltager i et bestyrelsesmøde, hvor vi kan erfaringsudveksle begge veje. Så vi ser frem til
at modtage en indbydelse.
3. Drøftelse med forvaltningen om nærmere inddragelse af bestyrelsen i dens budget- og
regnskabsopfølgning/-kontrol.
På repræsentantskabsmødet var der forskellige meldinger frem og tilbage om, hvordan dialogen kan
være mere optimal. Et medlem oplevede, at forvaltningen på baggrund af dens betaling af fakturaer
går ind i en konkret personalesag for at undersøge aftalen, der ligger bag systemets betaling for en
internetforbindelse til en forstanders privatadresse. I et sådant tilfælde ville det være mere
respektfuldt at kontakte formand eller forstander og spørge til baggrund/aftalen.
Selveje Netværket vil tage det op i en drøftelse med forvaltningen.
4. Ny aftale om resultatløn for forstandere er blevet forsinket. Forvaltningen forventer at have et
oplæg klar til drøftelse med de berørte organisationer i september, men det er vigtigt, at forstanderne
selv presser på via deres organisationer. Selveje Netværket vil tage spørgsmål op i august i forhold
til forvaltningen.
5. Kommunens nye lederrekrutteringsmanual er kun til orientering for de selvejende
institutioner. Men noget tyder på, at i alt fald nogle i forvaltningen har en anden opfattelse. I
forbindelse med annoncering om ny forstander til Hjortespring, har formanden været udsat for en
omfattende styring fra forvaltningens side med hensyn til annoncering. Annoncen skal sættes ind i en
bestemt skabelon, hvor den bliver udstyret med et irrelevant billede og tekst uden relation til den
søgende institution. Det blev besluttet at tage forstanderrekrutteringen op med forvaltningen og også
lederrekruttering, så evt. misforståelser i forvaltningen om lederrekrutteringsmanualen som
obligatorisk eller vejledende bliver ryddet af vejen.
6. Det nye økonomisystem Kvantum fik et par ord med på vejen på repræsentantskabsmødet.
Der er mange mangler. Vi får ikke de tal, som vi skal bruge til økonomistyringen og
detaljeringsgraden er utilfredsstillende og umulig at styre efter. Aktuelt er det et voldsomt problem,
at man ikke kan se årets forbrug til dato nu vi er fremme i andet halvår. Det kan blive nødvendigt at
tage forbehold med hensyn til regnskabsresultatet.
7. Kirsebærhavens Plejehjem skal nedrives og beboere, personale og leder skal flytte til det
nyopført Huset William. Selveje Netværket har på opfordring fra den nuværende bestyrelse holdt
møde med forvaltningen og fået tilsagn om, at Kirsebærhaven i de nye omgivelser skal fortsætte som
selvejende institution med en bestyrelse sammensat af medlemmer fra det gamle Kirsebærhavens
bestyrelse og i alt fald formanden fra den gamle bestyrelse ved Huset William, hvis hun er
interesseret. Selveje Netværket har haft kontakt til den tidligere formand Dorte Wille og hun er
interesseret i at fortsætte eller blive formand for det nye plejehjem i Huset William.
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