Bestyrelsesmøde SAND d. 29.9.2021 kl. 10.30-15.00 på Frederik VI's Hotel,
Rugårdsvej 590, 5210 Odense SV
Tilstede: Eluf (Vestjylland), Christina (forkvinde), Jonas (Hovedstaden), Lasse For Fred (Sydfyn), Susanne
Moos (Nordvestsjælland), Mette (Storstrøm), Pino (Østjylland), Steffen (Sydvestjylland), Pia (Fyn) Henrik
Mas (Trekanten)
Afbud: Christian (Nordjylland) og Rani (Nordsjælland)
Fra Sekretariatet: Ask og Nancy (ref.)

Dagsorden
1.

Er vi beslutningsdygtige?
Jeps!

2.

Runden rundt.
Nordjylland: Har lavet en rokade, så Christian er nu formand og bestyrelsesrepræsentant i stedet for
Harald.
Lasse F.F: Der er aftalt møde på Lunde Forsorgshjem med Sydfyn 11/10.
Eluf: Der er aftalt bestyrelsesmøde i Vest på fredag i næste uge. Ebbe fratræder sin stilling på Møltrup
Forsorgshjem.
Mas: Vi har afholdt frivilliguge i Kolding med gadeaktion og delte flyer ud. Mas gør opmærksom på at han
savner materiale som er rettet mod hr og fru Danmark – mere oplysende materiale. To fra udvalget har
været på Valgcamp i Silkeborg og i Aarhus i mandags og arbejde videre på valgcamp.
Pino: Vi afholdte valgcamp 2.0 i Aarhus. Derudover har jeg brugt tid på forberedelser til UC-turen, hvor
Christina og jeg deltager. Har en ’date’ med Rådmanden i forhold til budgetforhandlingerne. Det er
vedtaget nu, at der kommer et plejehjem for udsatte ældre (§108) i Aarhus. Er involveret i Demokratiets
Dag (15/10). Vi har ansat rengøringshjælp efter det sociale frikort på vores kontor.
Jonas: Hovedstaden var på herbergbesøg i går og forsøger at gøre det en gang i måneden. Der har
været en del afsted på Valgcamp i Roskilde. Overførstegaarden har en udsmidning som vi er involveret i,
hvor de har ”fortrængt” Ankestyrelsens behandling af opsættende virkning. Jonas har været på studietur
med HTA (Hjem til alle Alliancen) og besøge Kollegiebyggeriet som er målrettet de mest velfungerende
”udsatte” unge
Susanne: Udvalget har været på endagsfolkemøde i Høng – det gør vi gerne igen. Susanne har været
inviteret til møde på Toften med Astrid Kragh og Slagelses borgmester. Ud af det kom der en artikel med
Susanne i Sjællandske omkring egen historie, hvor SAND også nævnes (den vedlægges referatet).
Pia: Vi er i gang med at tale med politiker i Middelfart og Assens. Især Middelfart, da de ikke har skæve
boliger. Der er kun ledige pladser lige nu på Lunde Forsorgshjem på Fyn og det er for dårligt. Pia er
meget skuffet over, at de ikke var en del af Valgcampen, når nu både Mas og Arthur var med. Christina
kommenterer at det var for nye og folk fra herberger, men at hun oplevede at bestyrelsen ikke var
orienteret omkring det og har talt med Ask om det. Ask understreger at det VAR meningen at der skulle
rekrutteres nye medlemmer gennem Valgcamp og opfordrer bestyrelsen til at have mere tillid til de tiltag
sekretariatet sætter i søen for f.eks. at understøtte udvalgenes rekruttering af nye folk. Han siger også at
han gerne vil forsøge at informere bestyrelsen mere eller på en anden måde end gennem
bestyrelsesmøderne om hvad der sker, så det står mere klart for dem, hvad deres rolle er eller ikke er i et
arrangement.
Nancy: Optaget af UC-turen og valgcamp i det jyske.
Ask: Jeg har ansat Amanda og Andrea året ud med 3 overordnet projekter: Valgvideoer, Unge-turen og
film om forskellige unge hjemløse. Trisse (skrivekursus – historiefortælling) og 2022 ud (11 timer om
ugen) Trisse står for Skrivekursus og efterfølgende 8 workshops, som foregår evt. på Boform. Det har
fyldt en del at få styr på de formelle ting i SAND. Ask opfordrer bestyrelsen til at være opmærksom på at
gøre sekretariatet opmærksom på, når I oplever eller hører om sager derude som vi kan arbejde videre
på, f.eks udsmidninger og andet godt! Jonas og jeg var til mødet i socialministeriet og blev præsenteret
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for de tiltag der ligger på hjemløseområdet. Der skulle være anseelige midler afsat til boliger. Ask sender
noter ud fra mødet til bestyrelsen også fra Per K. Larsen og Ask ønsker gerne feedback fra bestyrelsen i
første halvdel af næste uge. Herefter svarer han og Jonas Per!
Steffen: Vi er ved i samarbejde med udsatterådet og Skjoldbo om at arrangere en valgdebat. Der
kommer 11 politiker til debatten. Det foregår d. 15/10 på Platformen i Esbjerg!
Mette: SAND Storstrøm er der ro på, vi har lige lidt twist der skal overstås. Der er lidt uoverensstemmelse
mellem Robert og Mette. Bestyrelsen giver udtryk for at Mette har deres fulde opbakning!
Christina: Har søgt job som Peer to Peer medarbejder i Aarhus Kommune og afventer svar. Tre Ege i
Aarhus er lige stoppet grundet omstrukturering. Derudover er jeg blevet fast blogger i Arbejderen og der
er ret frit løb, så længe det omhandler udsathed. Tip mig endelig hvis I har en god historie!! Christina har
udtalt sig om manglende brugere i Rådet samtidig med at Ask også har udtalt sig til Altinget og
efterfølgende har Christina oplevet fra Vibe Klarup at Christina bliver bedt om at have mundkurv på. Det
er ikke sagt tydeligt men bliver det aktuelt, trækker Christina sig fra Rådet. Christina er kommet med i
bestyrelsen for Gadens Jurister. De kommer rundt i landet på besøg og vil på gaden og møde brugerne.
John-John er også kommet i bestyrelsen.
3.

Kommunal valgkamp
a. orientering om hvad der kom ud af de 2 valgcamps, hvad der skal arbejdes videre med og en
diskussion om hvordan vi får inddraget flest muligt (og de rigtige) i aktiviteterne.
b. Borgerforslag. Vil SAND være medstiller på et borgerforslag, der blev født på ValgCamp Sjælland (det
vedhæftes).
A: Valgcamp: Jylland har planer om 2 aktioner i oktober, hvor der er aftalt gadeaktion i Aarhus d. 23/10 og
Vejle d. 6/11 med ”hjemløsepartiet” som deler visne blomster og daggammelt brød ud til vælgerne. Der er
lavet valgprogram med budskabet: ”hvis vi bliver valgt, vil vi….” Det handler om at komme i dialog med
vælgerne omkring hjemløse problematikker og hvilke tiltag der giver mening, set fra et
hjemløseperspektiv. Målet er at få bredt det ud til andre jyske byer.
Københavnerne laver aktioner udenfor jobcentrene som støtter op omkring borgerforslaget.
De laver også valgplakater som opfordrer hjemløse til at stemme og hvordan man kan brevstemme.
De laver også ”drop” film, som lige nu kører på Facebook.
Videoer med ”jeg er hjemløs, fordi….” Lav meget gerne jeres egen ”drop” film og læg den på FB.
B: Daniel og Fillip vil stille borgerforslaget og har brug for at bestyrelsen støtter op omkring det.
Bestyrelsen bakker op!

4.

Budget 2022.
- hvordan skal vi prioritere vores midler?
- skal vi fortsætte vores aktivistiske stil?
- skal vi på Folkemøde i 2022
Christina er fortaler for at vi skal fortsætte linjen med aktivisme, det er vi gode til, det er sjovt! Bestyrelsen
bakker op og er enige i at Tobias K har gjort et godt stykke arbejde og hvorfor stoppe med noget som
fungerer så godt?! Bestyrelsen beslutter at fortsætte linjen med aktiviteter!
Ask gennemgår budgettet for 2022. Ask gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at budgettere
med arven for at det hele skal gå op.
Bestyrelsen skal beslutte det revideret budget for 21 og budgettet for 22. Bestyrelsen godkender begge
budgetter.
Og vi skal på Folkemøde – bestyrelsen beslutter at proceduren bliver på samme måde som tidligere, med
tillid til de ansatte i forhold til udvælgelse af holdet. Modellen bliver sendt med i referatet.
Vi har oplelvelsesmillioner i både 21 og 22. Ask opfordrer til at man samler en flok hjemløse og gør noget.
Han vil dele ud med rund hånd og håbe at det nogen gør, kan inspirere andre.
Der er nogen der gerne vil have Sandmen til Hjemløsedagen – vil SAND betale? (fra oplevelsesmillioner)
Det er godkendt!
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5.

Forkvinden skal på barsel – hvordan sikrer vi at hun får fred og ro til det?
Christina går snart på barsel og foreslår at Jonas og Mas tager over på formandsskabet og resten af
bestyrelsen vil bakke op omkring dem. For mig er det vigtigt at I hjælper mig til at holde fri, det har jeg
svært ved. Husk autosvar på formandsmail med henvisning til Jonas og Mas. Det aftales at der som
udgangspunkt er 9 måneders barsel fra fødsel. Formandskabet og Ask sætter sig sammen om senest 2
ugers tid og aftaler hvordan det rent praktisk skal fordeles og meldes ud. Christina vil gerne have Sofie
med til mødet.

6.

Temadage – status på hvordan det går med planlægningen og diskussion af hvordan vi får
rekrutteret folk fra boformer og gaden til dagene
Tobias K præsenterer (han er med på skærm på dette punkt): Vi har fokus på kommunalvalget og at have
det sjovt! Hvordan kan vi komme i sving til evt. vælgemøde og andet godt. Der er oplæg fra Lizette fra
Center for frivillighed omkring hvad kan man spille på til kommunalvalget. Vi har inviteret ungdomspolitiker
fra en bred vifte af partier, til at være med på lidt debatøvelse og andet godt. Bestyrelsen og udvalgene
må meget gerne hjælpe til med at invitere hjemløse fra gaden og boformer med til temadagene.
Update på festival i samarbejde med LVS og HusForbi med oplevelsesmillionerne: Vi vil gerne dyrke
samarbejde på tværs af organisationer, vi har ligeligt ejerskab. Vi vil gerne ende ud med et koncept, der
kan laves flere steder i landet. Vi vil gerne lave noget vi kan udvikle videre på, evt. til Folkemødet eller
andet godt! Tobias vil gerne have én eller to med fra bestyrelsen til at hjælpe med at planlægge festivalen
og hvordan får involveret nogen fra egne rækker, f.eks Sydhavnspedeller eller andre relevante aktører.
Pino og Steffen vil påtage sig samarbejdet med Tobias omkring festivalen.

7.

Evt. 5 min
Christina har et ønske om at Sara og Bongo er med til bestyrelsesmøder, så de får et større indblik i
SAND som brugerorganisation og i det hele taget at lærer dem bedre at kende.
Ask er meget opmærksom på det og tænker det ind. Det er også et stort ønske fra de nye ansatte!
Ask har besluttet, at hvis I kan samle en flok hjemløse og vil se speedway i Vojens – så GØR DET!
Oplevelsesmillionerne er tænkt til de formål – sæt bare i gang!! Det eneste Ask har brug for er
deltagerliste og billeder (dokumentation) på oplevelsen. Og selvfølgelig en faktura.
Danske Bank har indstillet SAND til at være en kunde der gør en forskel ved f.eks at påpege at DB gør
noget forkert. Den tager vi i mod og har mulighed for at ytre bankernes svigtende ansvar.
Der er et galleri, der vil lave en indsamling til SAND ved en udstilling med en bornholmsk kunstner,
Lasse har et ønske om at der bliver lavet trøjer uden ærmer med logo på. Han efterspørger nyt møde
med ”Bænk til Bolig”.
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