Bestyrelsesmøde i SAND
Den 11.08.2022
Danhostel Kolding

Tilstede:
Pia (Fyn), Moos (Nordvestsjælland), Carsten (suppleant Nordvestsjælland), Mette (Storstrøm), Mas
(Trekanten/formandskabet), Johnni (suppleant Trekanten), Jonas (Hovedstaden/formandskabet),
Ole (suppleant Hovedstaden), Veronika (Vestjylland), Eluf (suppleant Vestjylland), Freddy
(Østjylland), Svamp (Sydvestjylland), Christina (forperson)

Dagsorden
1. Runden rundt
2. Besøg af sekretariatet (digitalt)
3. Hjemmeside
4. Aktiviteter/initiativer efter bestyrelsesseminaret
5. Indstillinger af kandidater til Hus Forbi’s generalforsamling.
Den holder de som regel i slutningen af september. Vi skal finde en model for hvordan vi
finder nogle gode kandidater.
6. Skal suppleanterne fortsat kunne deltage i bestyrelsesmøderne?
7. Rådet for Socialt udsatte afholder Brugernes Bazar afholdes for sidste gang.
Vil SAND overtage arrangementet sammen med LAP, Brugernes Akademi eller
Brugerforeningen eller vil vi have en eller anden begrænset rolle i det? Eller er det bare et
overstået kapitel?
8. Eventuelt
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Referat
Det konstateres at vi er beslutningsdygtige. Eluf, Carsten og Ole B har ikke stemmeret. De er
suppleanter og dem de er suppleanter for, er også til stede.
1. Runden rundt
Vestjylland:
Der har været ferie, men dog en udsattedag i Holstebro i juli.
Veronika var med på Folkemøde, i juni.
Eluf var på besøg, en enkelt dag, på Folkemøde.
Trekanten:
Trekanten deltog på samtlige festivaler (den udsatte festival) i maj. Det var fedt.
Har fået nyt mødelokale, fra start september.
Er et stort udvalg lige nu (9) og med mulige nye der kommer til.
Skal lave Lalandia-tur sammen med Sønderjylland.
i september er der ”Vejle folkemøde”, det skal udvalget deltage i.
Sønderjylland:
Johannes har afholdt gokart gran prix, med 15 deltagende, i juli. (med støtte fra Freddy,
Østjylland)
I gang med at planlægge en tur til Lalandia (19.-21. august) for 16 personer, gerne sammen
med Trekanten.
Johannes er i praktik, i SAND, hvor han skal lave 20 timer ugentligt. Han har aftaler om at
besøge Dalhoffsminde og Shelter (forsorgshjem) mandage og torsdage, hver uge.
Østjylland:
Der har været lidt udskiftninger, vi er i gang med at finde nye folk.
5 medlemmer på Bornholm til folkemøde. Der skal evalueres.
Vil gerne i gang med at planlægge events med oplevelsesmillioner, som eks. Sønderjylland
har gjort.
Arbejder på forsinket nytårskur/sommerfest, i samarbejde med Aarhus Kommune.
Sydvestjylland:
Desværre er Karsten gået bort.
Steffen har travlt med arbejdet.
Fyn:
Pia deltog på Folkemødet og feriecamp.
Per og Pia har besøgt Christian Vang (Nordjylland/Aalborg) og besøgt forsorgshjem.
Desværre er Gerth Gedionsen gået bort.
Sand Sydfyn:
Pia fortæller, at der har været feriestemning. Roligt, sker ikke meget.
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Nordvestsjælland:
Sommerferiestemning, men den 27. august går det løs i Høng, til folkemøde. Der kommer
Pia, Per og Mette. Derudover kommer Bongo med og hjælper også.
Moos skulle have deltaget i et møde om skæve boliger omkring Toften, boform i Slagelse,
men der har ikke været nogle svar på nabohøringen og derfor aflyste de.
I Roskilde er stort set alle andels- og lejebolig, under renovation for tiden.
Mette (Storstrøm) har talt med Moos om, at få folk med til Lalandia. Dette tales om på
kommende udvalgsmøde.
Moos fortæller sin historie til flere medier, for øjeblikket. Familiejournal, Sjællandske og
andre.
Hovedstaden:
Mike er i gang med at arrangere en tur med ”Oslobåden.” Der er booket 50 pladser og
beskæftigelsen på Sundholm tager sig af tilmeldinger og udmeldinger/promovering ud til
boformer, væresteder i hovedstadsområdet.
Havde folk med på folkemødet, i juni.
Arbejder på at finde samarbejder med andre organisationer, omkring hjemløshed og
projekter.
Der er fint fremmøde til udvalgsmøderne og folk er engagerede.
Formandskabet:
Christina er tilbage.
2. Besøg af sekretariatet (digitalt)
Jeanne: Sekretær. billetter, praktisk omkring arrangementer (deltagerlister til møder,
kurser og lign.) og på sundholm dagligt.
Bongo: Udviklingskonsulent Sjælland og ½ Fyn. Fokus på eks. aktivering af
oplevelsesmillioner, udvalgsmøder og politiske arrangementer rundt på Sjælland og Fyn.
Vil også gerne høre fra jer, hvis I kender nogle Grønlændere der kunne tænke sig at være
med i den grønlandske arbejdsgruppe – det er blevet lidt for lokalt, i Kbh.
Sara: Jurist. Vejlede bisiddere, bisidderkurser, partsrepræsentant på komplicerede sager,
høringssvar på ting af relevans. Arbejder med de juridiske dele af problematikkerne på
hjemløseområdet. Vil gerne have mere fokus på bisidderne og udvalgene – og hjælpe med
evt. juridiske problemstillinger. Lige nu vil vi gerne have nyt fra folk med udfordringer
omkring udsmidninger fra herberger, problemer med banker og sanktioneringer.
Nancy: Udviklingskonsulent Jylland + ½ Fyn. Daglig rådgivning og vejledning af hjemløse.
Ansvaret for Unge Crew (mere gang i dette også – gerne med oplevelsesmillioner. Send
unge hjemløse i Nancys retning!) Drømmer om at det næste halve år har fokus på de jyske
og Fynske udvalg, for at gøre dem mindre sårbare ift. medlemsantal. Fokus udvalg på
tværs.
Ask præsenterer Kristina Jonasson: Regnskabsansvarlig og bogholder. Det er vigtigt, at vi
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sender bilag, så der kan afregnes. Husk at skrive på evt. bilag, om det er hovedbestyrelseseller lokaludvalgsarbejde.
3. Hjemmeside
Den nuværende hjemmeside kan ikke opdateres mere, derfor skal der laves en ny – inden
udgangen af 2022. ADRESSEN ÆNDRES IKKE! Det er bare hjemmesidens design og backend
(det der får den til at fungere.)
Sekretariatet har allieret sig med et firma der skal lave den nye hjemmeside.
Vi skal finde 1-2 medlemmer af bestyrelsen der vil være med i processen, for at sørge for,
at SANDs værdier bibeholdes og at der inviteres folk til at hjælpe med at finde ud af, hvad
der er vigtigt at have på hjemmesiden.
(Rollen er tænkt, som Pino og Steffen, var under udvikling af festivalen.)
Carsten (Nordvestsjælland) og Freddy (Østjylland) vil gerne være med, på vegne af
bestyrelsen. Christina tilbyder sig, som en slags suppleant.
Christina lægger vægt på, at Bongo og Nancy kommer i spil, ift. alle de ting de oplever at
folk har problemer med.
Sofie tager fat i Carsten og Freddy når der skal rykkes.
4. Aktiviteter/initiativer efter bestyrelsesseminar.
Jonas overleverer info om bestyrelsesseminaret.
Hvad skal der ske i den kommende tid? (efterår 2022 X forår 2023)
Hvad har bestyrelsen af idéer?
Ask konkluderer at vi skal dyrke nogle af de ting vi har gang i;
- Udvalg på tværs eks. aktioner og aktivering af stimuli-puljen. Til f.eks. rekruttering.
Være gode til at benytte os af, at vi mødes i hovedbestyrelsen og kan tage idéer med hjem
til udvalgene og starte projekter sammen.
Bestyrelen byder ind med:
- Forberede os på det kommende folketingsvalg.
Være klar til når der udskrives valg – stadig ukendt dato.
Klar med aktuelle problemstillinger, når det udskrives.
Vi vil lave samarbejder med andre organisationer når der skal laves kampagnearbejde, eks.
projekt udenfor. Både ift. aktioner, som flashmobs, eller kampagnesamarbejder.
- Politiske samarbejder.
Eks. med Alternativets idé om en forvaltningsdomstol eller idé om fremtiden jobcentre.
- Være mere til stede i medierne.
Eks. Fokus på boligpolitik og kvoter for kommunerne.
Når der bygges nyt, skal der bygges en procentdel af dette som almennyttige boliger.
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Bruge bestyrelsen til at tage fat i oplevelser og erfaringer, når der skal være høringssvar,
mediesvar eller andet.
Vi skal lave aktiviteter der understøtter det bestyrelsen gerne vil, under valgkampen.
Vi skal finde ud af hvordan vi bliver synlige, i valgkampen, på forskellige måder.
Bestyrelsen kan nu, efter oplægget om SoMe med Sofie, være mere tilstede på de sociale
medier og ”trække i SAND trøjen” og brede bestyrelsens/organisationen holdninger.
5. Indstillinger af kandidater til Hus Forbis generalforsamling.
Den holder de som regel i slutningen af september. Vi skal finde en model for hvordan vi
finder nogle gode kandidater.
Hus forbi afholder generalforsamling den 29. september. Vi skal, i SAND, indstille
kandidater til vores 2 pladser i bestyrelsen (hvis Vivi trækker sig ellers er det kun 1 plads,
der skal besætte).
Kim Allan har haft en plads, med Vivi som suppleant – hun overtager hans periode i endnu
et år, efter Kim Allans bortgang. Vivi har ikke lyst til at fortsætte, mener flere.
Pino er bestyrelsesmedlem indtil udgangen af september, men har overtaget fra Gert
Gedionsen.
Vi skal finde 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år) – mindst 3 kandidater (forudsat at Vivi
trækker sig).
Vi skal finde 2 suppleanter (1 år) – mindst tre kandidater.
Indtil videre har vi, muligvis, følgende til at stille op:
Pino, Per Søhus, Per Ernstsen,
Hvordan finder vi kandidater?
Bestyrelsen skal hjem og spørge, i baglandet, om der er nogen der er gode til at kunne gå
ind i HF’s bestyrelse og repræsentere SAND og SANDs holdninger og værdier.
Svamp siger, at man godt ringe og spørge ham, hvis man vil høre om, hvad det betyder og
kræver at sidde i HF’s bestyrelse. Han har siddet der før.
Ask inviterer til et møde på Zoom senest d. 20 september med bestyrelsen, hvor der afklares
hvem der stiller op.
6. Skal suppleanterne fortsat kunne deltage i bestyrelsesmøderne?
Det bestemmes, ud fra de seneste måneders forsøg, at:
Bestyrelsen fortsætter med at invitere, og bestyrelsesmedlemmerne er ansvarlige for at
afveje relevansen med sin suppleant, før hvert møde.
Dette fortsætter frem til næste generalforsamling.
7. Rådet for Socialt udsatte afholder Brugernes Bazar afholdes for sidste gang.
Vil SAND overtage arrangementet sammen med LAP, Brugernes Akademi eller
Brugerforeningen eller vil vi have en eller anden begrænset rolle i det? Eller er det bare et
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overstået kapitel?
Den 24. august, Ansgars Anlæg, Odense, er der brugernes Bazar. Vi skal finde en der vil
stille op til en ”stor debat” om hvad fremtiden skal være for Brugernes Bazar.
Derfor skal vi kunne sende en afsted til at fortælle om hvad SANDs holdning er til
fremtiden? Skal vi spille en rolle i Brugernes Bazars fremtidige afvikling.
Christina: Der er ærgerlighed over at Brugernes Bazar lukker, med rådet som afsender,
men også tanker ift. at skabe samarbejder med andre.
Svamp lægger op til, at se på hvad der mon kunne komme af vores festivaler. – kunne vi
spille på en ny bane med udgangspunkt i det vi har lavet dér?
Jonas mener at man/rådet skal holdes oppe på traditioner.
Sofie indskyder, at vi skal tænke over, hvad vi får ud af at være afsendere på brugernes
bazar.
Tobias udtrykker bekymring omkring mængden af arbejdstid, indsats og effekt deraf.
Moos synes også det er ærgerligt at det stopper, men er bange for at det kommer til at
hænge på de samme personer, hvis det er os der løber med den.
Konklusion
Jonas stiller op i debatten og bazarens fremtid.
Veronika stiller op i den store debat.
Bestyrelsen ønsker ikke at være afsender/arrangør af brugernes bazar, men vil gerne stille
spørgsmål ved at Rådet lægger det fra sig.
Vi vil gerne være med til at støtte op med eks. 50.000 kr. og deltagelse, som hidtil.
8. Eventuelt
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