Bestyrelsesmøde SAND d. 12.12.17
Deltagere: Anders M., Rani H., Sara M., Susanne M., Henrik Kromann, Leif J., Martin T.C., Michella
(observatør), Ole B., Ask (Sekretariatet. ref.), Nancy (sekretariatet).
Afbud: Bettina, Christina, Steffen, Jonas.
Før vi starter på dagsordenen, snakker vi om julearrangementet. Meningen med arrangementet er
at vi vender bøtten om. Hjemløse stiller sig op med nissehue på og deler kravlenisser ud, og ønsker
glædelig jul. Man giver og forlanger ikke noget igen. Vi skal give et andet billede af hjemløse end
nogen der gerne vil have noget. Samtidig er det altid dejligt at sprede juleglæde.
Hvem skal have kravlenisser?
Skal sendes:
Vi sender til Esbjerg (100). Sendes til Birgit Svendsen.
Århus (150). De skal sendes til værestedet, Jægergårdsgade 107, 8000 Århus C, Att. Anders
Mathiassen. Anders tager nissehuer hjem.
I Aalborg (Benny) laver de noget på lørdag kl. 12. måske også søndag, de får 150. Kromann tager
nissehuer med hjem.
Tager kort med hjem:
Svendborg (Sara) laver noget på fredag (100), Odense (Michella) laver noget søndag (150), Holstebro
(Leif) laver noget lørdag (100). Der laves noget i Slagelse (Moos) på lørdag (100). Kbh får 150. Ole B
tager 50 med hjem plus en masse huer.
Sofie kontakter tovholderne fra hver by/SANDudvalg for at snakke presse med dem.
Martin er dirigent.
1.

Folkemøde
a. Status: indkvartering, transport, samarbejde med HF, organisering (teams), events osv.

Der udleveres en ’køreplan’ for Folkemødet, som beskriver forberedelser, transport, indkvartering
mm.
Nancy har bestilt plads på Folkemødet. Det gjorde hun i november. Hun har spurgt om den samme
plads (Nordlandspladsen v. busstoppestedet) som sidste år. Det er ikke blevet bekræftet at vi får
den.
Vi har plads på campen, hvor der er plads til 10 – 15 stykker i telte. Vi kører samlet i bus derover d.
12. juni. Bus og færge er bestilt. Der er bestilt to minibusser på Bornholm. Hus forbi har skruet lidt
ned for deltagerantallet. Der er 5 deltagere på ’Team Allan’. De er praktisk team, der sætter lejr op
osv. Der er 5 deltagere fra bestyrelsen, der skal med. Det er det. De har bestilt en spejderhytte i
Vang, som er det område, hvor man holdte introfest sidste år. Der er plads til 20 – 25 folk i hytten og
der er plads til telte udenfor. Man skal være indstillet på disse indkvarteringsforhold, hvis man vil
med. Det ligger 16 km. fra Folkemødet. Dvs. væsentligt tættere på end sidste år, hvor man brugte
vældig meget tid på transport.
Det næste møde i planlægningsgruppen er d. 19.1.18. Her skal de fleste deltagere gerne være på
plads. Her vil vi gerne drøfte hvem der skal inviteres med af politikere, events og debatter. Der er
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lagt billet ind på at holde en debat i 2 store telte på et tidspunkt og der er spurgt ud i netværket om
der er nogen der vil sponsere en debat eller to, f.eks. Politikens, som har et telt. Nancy afventer svar.
Vi skal udvælge folk ligesom sidst. Der skal være en god blanding af unge, gamle i både alder og i
SAND. Det skal være nogen der kan sammen og nogen der kan deltage i debatter, i det praktiske
eller i events. En bred geografisk fordeling – dvs. at mange udvalg skal repræsenteres – prioriteres
ikke.
Nancy siger at jo hurtigere jo bedre vi får udvalgt folk, jo mere kan vi inddrage dem i det
forberedende arbejde. Nancy vil gerne have alle navne i hus inden d. 17. januar.
Vi snakker om løsgængerproblematikken. Efter sidste års problemer med løsgængere, vil vi i år
henvise løsgængere til et område tæt på, hvor alle har lov til at slå deres telt op.
Dem fra Århus, dem de selv betaler for, opfattes ikke som løsgængere. Allan har gode erfaringer
med Århusdeltagere. De er velkomne i lejren. Århusfolket har alle årene været med på samme vilkår
som andre SAND folk. Den eneste forskel er at SAND Østjylland betaler for dem.
Kromann ved at der er et par stykker, der gerne vil med fra Nordjylland. Han leverer nogle navne
efter deres næste møde.
Kromann har aftalt med Allan at han støtter ham i opsætningen og nedtagningen af campen. Under
Folkemødet deltager han i debatter. Han er en af dem, der er med på Hus Forbis vegne.
Michael fra Bornholm (KBH) vil gerne med. Han bor derover. Kim Allan og Asbjørn vil gerne med fra
KBH. Kim Allan vil også gerne tage campingvognen med derover, siger Ole B.
Nancy siger, at vi overvejer nøje om vi skal have debatter i ”varmestuen”, som er vores telt. Det gik
ikke helt godt sidste år fordi der var stor fest ved siden af. På evalueringsmødet blev det aftalt, at vi
skal forsøge at lave debatter andre steder – i store telte – og hvis vi skal lave en i vores eget, sikre vi
os, at vores naboer ikke har et forstyrrende arrangement samtidig med.
Michella siger, hun ikke ved hvem der er interesserede fra Fyn. Hun sætter det på dagsordenen på
næste møde. Umiddelbart mener hun Stig Sonne er den eneste der er interesseret i at komme med.
Nancy siger at hun og andre af personalet – SAND som HF - har et behov for at trække sig i nogle
timer i døgnet. Hus Forbi sender to medarbejdere med. Den ene er Jimmy og den anden er en ny
medarbejder, der bliver ansat. Derfor har hun booket et hus med nogle værelser, som ligger tæt på
spejderhytten. Det bliver personalehus.
Ole B. siger at deres Folkevognstelt ikke lånes ud. Det blev det sidste år.
Michella siger, at hun måske godt kan tage campingvognen med over. Hun har færgebillet tre dage
før og skal hjem dagen efter. Hun mener hun må have 1700 kg. på krogen. Hun tjekker om hun kan
få den med færgen.
b.

Udvælgelse af deltagere – vi forfiner sidste års model. I må meget gerne komme med
mulige deltagere allerede nu.

Se punkt a.
2.

Generalforsamlinger i 2018. De skal planlægges og der skal laves indkaldelser

Fyn holder d. 27. feb., Kbh. holder d. 20. feb., Århus d. 22. Holstebro d. 6. marts. Martin siger d. 20.
feb. på Alberte. Vi satser på kl. 13 og en frokost før. Nordvestsjælland satser på starten af marts.
Moos spørger d. 10. januar når de holder bestyrelsesmøde.
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SAND har GF d. 27. marts.
Rani er i tvivl om hvor lang tid han og de andre i SAND Nordsjælland er valgt. Det kan Ask undersøge.
I Aalborg har man møde d. 8. januar, hvor man kan drøfte generalforsamlingsdato.
Nancy fortæller, at Esbjerg og Trekanten har bedt om lidt hjælp til afholdelse af deres
generalforsamling. Derfor forsøger vi at give den noget gas på de to generalforsamlinger. Vi
nedtoner, at det er en generalforsamling. Dvs. vi f.eks. ikke skal have en dagsorden på plakaten. Vi
skal også have en rigtig god ordstyrer – en lokal person, som kender folk. Vi laver også nogle små
film og billeder, der viser hvad SAND er og hvad det lokale udvalg har lavet. Vi skal fokusere på
events og på det sociale.
På Sjælland vil vi også forsøge os. Det bliver formentligt i Holbæk.
Vi snakker videre med udvalgene om hvordan det konkret skal gøres.
Sara anbefaler at man er mere tydelig mht. hvornår der er rygepauser. Hun har oplevet at folk går
fordi de er rygetrængende.
3. Økonomi – hvordan ser
Ask deler regnskab ud. Ask gennemgår det. Han gør opmærksom på at han ikke har fået regnet ca.
100.000 kr. med som er blevet brugt i nogle puljer. Vi har derfor 600.000 kr. der skal bruges inden
udgangen af året. Det er især sportspuljen (hjemløse bag roret) og ungeprojektet, hvor vi ikke har
fået lavet alle de aktiviteter vi gerne har villet.
Martin undres over at vi ikke har brugt mere på interne møder. Det er især ungegruppen, der ikke
har mødtes så ofte som de gerne ville.
Der er stemning for at købe nogle vinterjakker. Handsker (fiskerhandsker) ønskes også.
Vi køber pc’ere til de to udvalg, der ikke har fået nogen. Det er Sønderjylland og Svendborg.
Vi har desværre ikke hørt mere fra tøjfirmaet siden sidste møde. Det er som om de måske alligevel
ikke vil lave et nyt logo til os. Vi kan ikke vente på at de beslutter sig for om de vil lave nyt logo til os.
Vi køber tøj og merchandise som om vi beholder vores navn.
4.

Budget for næste år – Ask fremlægger et forslag

Ask deler et budget rundt. Vi har færre midler næste år end i år. Det betyder at vi skruer ned for
nogle budgetposter. Det er de poster, som vi ikke har brugt fuldt ud i 2017. F.eks. bliver der ikke
budgetteret med så meget til møder og til kurser. Dog lige så meget som vi har brugt i år.
Bestyrelsen godkender budgettet.
Ask uddeler Ries anmodning om at lave en madklub på forsøgsbasis i Kbh. Det er Rie, der gerne vil
lave et 3 måneders forsøg, hvor hun laver en madklub for kvinder. Der er argumenter for, at hvis
ikke alle byer/udvalg kan få del i pengene, er der ingen der skal have det.
Andre synes det er fint at forsøge med en 3 måneders periode når det kun er kr. 6000.
Vi diskuterer om man skal understøtte kvindenetværket der hvor der er grundlag for det, dvs.
kvinder til det, eller om vi ikke skal fordi de ikke er alle steder i landet, der er basis for at lave lokale
kvindegrupper.
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Vi bevilger pengene til forsøget. Michella anbefaler Rie, at hun kun holder madklub én gang om
måneden.
5.

Julehjælp – orientering om hvordan uddelingen af gavekort er foregået

Ask forklarer principperne. Hus Forbi har bidraget med kr. 35.000, vi bruger de 34.000 kr. vi fik af De
konservative ifm. samfundsprisen. Der ud over har vi fået kr. 25.000 af Berlinfonden til julehjælp.
Hus Forbis distributører er blevet spurgt om nogen af deres brugere skal have julehjælp. Vi har
spurgt nødherberger/natcaféer om de vil give deres brugere d. 24.12. et gavekort, vi har spurgt
udvalgte steder, hvor vi ved der er hjemløse der har børn, som de gerne vil give en julegave, og vi
har aftaler med gadeplansmedarbejdere i forskellige byer. Der er også et eller to SANDudvalg, der
har meldt tilbage med hjemløse, der har behov for julehjælp. Odense har bl.a. fået 10-15 gavekort.
Vi har købt gavekort til Netto/Føtex/Bilka af kr. 200 og gavekort til HM og BR på kr. 150.
Sara spørger om folk får julehjælp andre steder fra. Det ved vi ikke noget om. Vi spørger ikke ind til
deres indkomst osv. Det er vigtigt for os ikke at gøre det. Vi stoler på samarbejdspartnernes
vurdering af hvem der skal have.
6.

Runden rundt

SAND Nordjylland: Samarbejdet med Kirkens Korshær halter lidt. F.eks. svarer Kirkens Korshær ikke
på de klager SANDudvalget har over dem. SANDudvalget mener at de diskriminerer og de mener
ikke de overholder forvaltningsloven, hvis de ellers er underlagt den, siger Henrik.
Henrik har også problemer. Han er lidt på kant med sit udvalg. Han har igen kæmpet mod et
mistillidsvotum til ham.
Der er ved at blive lavet et brugerråd på Svenstrupgaard. Det er en god anledning til at hive dem ind
i SAND og i udsatterådet.
SAND Vestjylland skal sammen med ”P4 i P1” og Skovvang i radioen. Der vil blive lavet lidt radio fra
forsorgshjemmet. Leif synes det er godt. Han siger også at der er blevet mere åbenhed på Skovvang.
Journalisten fra P4 er meget interesseret i hjemløshed. Generelt har de haft god kontakt til pressen
på det sidste.
Leif (SAND Vestjylland) har solgt juletræer for en juletræssælger i Holstebro. For hvert solgt juletræ
fik de 15 kr. Han var derude i søndags. Han havde også taget kræmmerhus til udklipning med, som
børnene kunne få. Juletræssælgeren var selv tidligere hjemløs. Han havde boet på Mændenes Hjem.
Leif tager derud igen næste søndag.
Der er julefrokost på Skovvang på fredag.
SAND Sønderjylland består kun af Martin. Sådan har det været siden april. I oktober var han ved at
smide håndklædet i ringen, men Nancy fik ham til at ændre mening.
Han er sammen med Odense Universitetshospital og nogle forskellige misbrugscentre ved at udvikle
et internetbaseret misbrugsbehandlingsprogram. Det dog være målrettet slipsedrengene.
Han er også blevet kontaktet af socialrådgiveren fra Åbenrå angående noget samarbejde om
misbrugsrådgivningen (alkohol).
Der har også været andre henvendelser som han selv har taget sig af eller sendt videre til
sekretariatet.
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I Odense har man fået et godt samarbejde med Herberget på Benediktsgade, hvor man f.eks. går på
kommunen med beboere fra stedet og melder tilbage til Herberget, når der er behov for det.
Det går supergodt. Desværre er der en del der er på sygeorlov ell. på barsel i udvalget.
St. D. er der stadig ikke den helt store kontakt med.
Ole B fortæller om SAND H. Han siger de har været på nogle boformsbesøg. De har været på Blå
Kors, Taastrup, Overførstergården i Gentofte. De skal til Solvang i Glostrup d. 15. jan. Desværre har
de ikke fået hvervet nogle medlemmer ved deres besøg.
Der er nytårskur med overborgmesteren d. 15. januar. Her inviteres 100 hjemløse ind på Rådhuset.
Der er blevet åbnet op for at der kan flytte kvinder ind på Kollegiet Gl. Køge Landevej. Den første er
flyttet ind.
I SAND Århus har man bl.a. været oppe og besøge Malmøgade, et ungeherberg i torsdags.
Der har været en runde med bisidderne. Meningen var, at det skulle være hver torsdag. De har
været afsted en gang foreløbigt, men udskudt næste tur til januar. Alle har så travlt i december.
Der er julefrokost for hjemløse i næste uge. Alt doneres af forretninger. Der kommer også en frisør
og nogen der kan polere negle. Der er kokke der kommer og laver mad. Det plejer at være et rigtig
godt arrangement.
I går blev Anders bedt om at komme op på kommunen og hente gavekort til Røde Kors’
genbrugsbutikker. Han troede bare det var nogle stykker, men det var en ordentligt stak (200 tror
referenten). Dem vil de give til forskellige forsorgshjem. Der er også givet til nogle unge. De giver
også til vinterherberget.
SAND Nordsjælland har fået en ny bestyrelse. Den er dog lidt flygtig. 3 af medlemmer har været
beboere på Skansegården. Den ene er flyttet til Frederikshavn. Rani har opfordret ham til at blive en
del af SAND Nord.
Skansegården og Solvang er blevet slået sammen og har den samme forstander. Det giver nogle
underlige situationer. F.eks. har Solvang betalt billetter til 6 der skulle til lovgivningsmøde, mens
Skansegårdens beboere ikke fik en eneste.
Rani har bedt om at blive inviteret med til beboermøderne af en af personalerne. Det skete bare
ikke.
Det er tydeligt at lederen, som fysisk sidder i Hillerød v. Skansegården, ikke kan lide SAND. De er
mere SAND glade for SAND på Solvang.
Rani vil forsøge at finde ud af SAND Nordsjællands status på Skansegården.
Rani har haft kontakt til en politiker i Furesø, som gerne ville oprette skæve boliger. Hun talte dog
mest om at man ikke skulle løslades til gaden eller til et herberg. De talte også om at lave et
Udsatteråd.
Rani har været til julefrokost med Udsatterådet i Hillerød kommune. Rani får måske lov til at sidde
der næste år, selvom ham ikke længere bor i kommunen. Ellers bliver det næstformanden i SAND
Nordsjælland, der overtager pladsen.
I Svendborg har man afholdt et vælgermøde. Det gik over al forventning. Der var over 65 personer.
Alle partier havde meldt deres ankomst. Det fungerede skide godt. De talte om at lave ”lyttemøder”
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mellem valgene, så man kan blive klogere på hvordan politiske initiativer virker og på hvad brugerne
efterspørger. Der holdes juleaften for brugerne på værestedet på Carlos Kitchen. Stedet har lige fået
Tine Bryll prisen.
Der er lidt uenighed om hvordan bestyrelsesarbejdet skal foregå. Det kommer der forhåbentligt styr
på ved næste møde.
I SAND Nordvestsjælland har man holdt møde på Roskildehjemmet. Det går godt med ombygningen.
Det bliver godt. Man har en god dialog med viceforstanderen.
På Toften knækker personalet nakken på stribe. Der er stadig problemer med åbenlys salg af stoffer.
Udvalget skal ud med kravlenisser på lørdag. Forhåbentligt kommer der et møde på Toften i
nærmeste fremtid, hvor man kan få sat fokus på de problemer, der blev omtalt før.
7.

Møder næste år. Forslag til næste møde er d. 7.2.18

Det er ok.
Der er også bestyrelsesmøde d. 21.3. Her kan vi også diskutere eventuelle forslag til GF.
Der er GF. D. 27. marts
Best. møde d. 10. april
Der er temadage d. 25. – 26. april.
8.

Evt.

Henrik siger at socialdemokraterne v. Rose Marie Slot Hansen, har lovet at ingen hjemløse skal sove
på gaden i nat. Det er der en gadehjemløs, der har hørt. Han vil nu gerne mødes med Rose. Henrik
har lovet at hjælpe ham med at sætte et møde i stand.
Henrik er i krise. Han har brug for mere hjælp end SANDs sekretariatet har tid til. Han vil gerne have
bevilget 90 min. af Nancys tid til hans gamle private sag. Kromann spørger om hun vil være med til
det. Nancy synes ikke hun er den rette til at gå ind i noget hardcore jura, nu det handler om, hvorvidt
staten har brudt grundloven eller ej. Det har hun talt med Henrik om mange gange. Det er også det
hun og Ask har aftalt med ham. Det hun kan og vil være behjælpelig med er at løse hans nuværende
situation, som går ud på at få dispensation til at få adgang til universitetets IT systemer. Den gamle
sag fra 1992, som Henrik mener han har, vil eller kan SANDs medarbejdere ikke gå ind i.
Rani siger at han gerne vil hjælpe Henrik med at få overblik over den sag Kromann har. Det kan
måske være godt at dele den oplevelse han har med nogen.
Susanne siger at man må respektere at man siger fra.
Michella siger at Café Exit i Aalborg har mulighed for at give juridisk rådgivning. Det kan være de kan
guide Henrik den vej han skal. Det er gratis. De kan googles.
Rani siger at Christina var i P1 om det zoneforbud politiet kan bruge for at rydde en hjemløselejr
eller bortvise tiggere. Der sad 3 politikere som alle synes det var i orden. Det er målrettet
udlændinge.
Christina sagde hun ikke oplevede problemer med romaer. Rani synes hun har mistet fornemmelsen
med baglandet, når hun siger det. Han oplever mange problemer med udlændinge. F.eks. at
udlændinge skubber andre hjemløse ud af varmestuer og at de slår lejre. Han synes vi har brug for
en holdning til hvordan loven i forhold til udenlandske hjemløse bliver administreres.
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Sara siger at hun synes vi skal diskutere det når Christina er her, nu han startede med at sige at det
var hendes udtalelser, der startede det. Og vi skal have mere tid til at diskutere emnet.
Vi sætter punktet på til næste møde.
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