Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012
Deltagere: Harald Gjersøe, Leif Jensen, Leif Elektriker, Ewald Pohle, Martin Christensen, Per Søhus,
Helle Madsen, René Holmgren, Jesper Lauritzen, Ask Svejstrup.
Afbud: Ole B, Pia N., Ole Kruuse,
1. Status på hvem der sidder i bestyrelsen
SAND Nord har om konstitueret sig for nyligt. Harald er blevet ny formand og er hermed repræsentant
for SAND Nord. De havde for øvrigt en god snak i udvalget om arbejdsfordeling og hvordan man skal
hjælpe hinanden.
Jørgen Brohus har forladt Nordjylland og flyttet til Sydfyn. Han er stadig valgt ind i SANDs bestyrelse.
Helle Madsen er ordinært bestyrelsesmedlem. Hun blev oprindeligt valgt ind som suppleant.
Leif Elektriker er SAND Møltrups repræsentant.
Stig B har trukket sig fra bestyrelsen. Vi diskuterer hvorfor han har gjort det. Han har skrevet lidt
forskellig til hver især. Han har haft en idé om at han gerne vil være med overalt og have indflydelse
overalt. Det kan han ikke og det skal han ikke.
Vi diskuterer hvad man skal gøre når SAND folk går ud og sviner andre SAND folk til, sviner SAND til
eller spreder falske rygter. Der skal være plads til alle og vi skal helst ikke smide nogen ud, men vi kan
som organisation ikke holde til, at der er folk, der bevidst forsøger at ødelægge os.
Ask siger, at lige meget hvor meget hård hud man har, bliver han og de andre i sekretariatet trætte af at
blive beskyldt for at svindle og misbruge deres mandat, som Stig har gjort. Det er uacceptabelt når det
sker uden skyggen af beviser. Desværre er det nok Stigs natur, mener flere, at ville blande sig alt og
bestemme alt. Uanset hvem det går ud over og hvilke metoder han bruger.
Ewald mener det er vigtigt at passe godt på personalet. Resten af bestyrelsen nikker. Alle synes at Stig
er en uforholdsmæssig og urimelig belastning. Sekretariatet har bestyrelsens opbakning.
Per E har det godt.
2. Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og sekretariatet
Ask tegner og fortæller: Det er bestyrelsens opgave at lægge linjerne for SANDs arbejde. De skal
formulere visioner, definere mærkesager og lave prioriteringer. Disse prioriteringer udmøntes bl.a. i
budgettet. Det er sekretariatets opgave at sørge for at løse opgaverne indenfor budgettet. Når Ask
sender personalet eller ham selv på kursus, er det ikke noget han skal spørge bestyrelsen om så længe
der er penge til det. Han skal heller ikke diskutere detaljer om det ene eller det andet med bestyrelsen.
Kun de overordnede linjer. Bestyrelsesmedlemmer har heller ikke særstatus i forhold til at deltage i de
arrangementer SAND laver. De kan ikke komme på et kursus bare fordi de er bestyrelsesmedlemmer.
Der er de sidestillet med alle andre hjemløse.
Bestyrelsen har en anden vigtig opgave: at holde kontakt med udvalgene og sørge for at de visioner
man beslutter at forfølge også afspejles i det lokale arbejde. Omvendt skal man bære alt fra udvalgene
med til bestyrelsesmøderne. De er så at sige bindeled mellem udvalg og bestyrelsen.
Vi diskuterer hjemmesiden og hvordan den skal opdateres. Der er flere, der ikke synes det sker hurtigt
nok eller slet ikke sker. Vi aftaler at alle opdateringsønsker mailes til Sofie og cc’es til Ask. Han skal nok
følge op på om hun laver opdateringerne.

Ask siger, at han allerhelst vil have ændringer på skrift. F.eks. hvis et SAND udvalg får nye medlemmer,
vil han have et referat af det bestyrelsesmøde, hvor det besluttes.
3. Bordet rundt
Jesper var til konference i DGI byen om fattigdom. Der var en række forskellige oplægsholdere, der gav
hver deres bud på hvad fattigdom var. Desuden var der en lang diskussion om, hvordan man kan lave
en fattigdomsgrænse.
Jesper synes, der var mest gods i en norsk oplægsholder. Hendes påstand var, at man ikke kunne
snakke om fattigdomsgrænse uden at snakke om økonomi. Desuden mente hun, at man blev nødt til at
snakke om en differentieret fattigdomsgrænse, hvor man skelner mellem enkeltforsørger, par, par med
børn osv. Der er alle mulige forskellige faktorer, der også skal tages hensyn til når man laver en
fattigdomsgrænse. Kritikken i forhold til dette synspunkt var at det blev alt for besværligt at tage alle
disse hensyn.
Ellers ikke så meget nyt under solen. Det var gammel viden på nye flasker.
René har ikke lavet så meget på nationalt niveau men lokalt har han været til en række frivillige møder,
hvor det blev diskuteret, hvordan man kan styrke det frivillige arbejde. Der er en arbejdsgruppe i
Holbæk, der skal diskutere, hvordan man kan styrke det frivillige arbejde. Foreløbigt har det medført, at
der er ansat 3 frivillige koordinatorer. Der laves nok også et frivilligcenter. Det kan et af de nedlagte
biblioteker bruges til.
Ewald: Under hjemløsestrategien indkøbte man en bus, der betjener gadehjemløse. Den nedlægges.
Der kommer en række fyringer på væresteder og boformer. Ewald og Erik har haft møder med
rådmanden, hvor de har luftet deres frustrationer over nedskæringerne.
Ewald sidder i en styregruppe om recovery – den altdominerende trend i det sociale arbejde i Århus lige
nu. Ewald sender en lille hæfte rundt, der er lavet af Århus kommune om recovery. Der bliver også lavet
en slags ’nøglekort’, hvor man kan se, hvor man kan gå hen, hvis man strander et sted. Det har byrådet
bevilliget penge til næste år.
Der er lavet en forening, Gadeliv. Der sidder Ewald i bestyrelsen. Foreningen kører bl.a. poverty walk
(byvandringer hvor hjemløse viser ’turister’ rundt i byen og fortæller om hjemløshed og fattigdom i
relation til de steder man ser). Det kører rimeligt godt lige nu. Ewald har haft nogle ture. De går bl.a.
igennem nåleparken, der er et sted for narkomaner. Det giver folk et helt andet syn på hjemløshed at
være med på sådan et tur.
På værestedet i Jægergårdsgade bruger de penge fra Hus Forbi salget til at give brugerne gratis mad.
De forsøger at få udvidet åbningstiden på værestedet enten ved lønnet personale eller ved frivillig
arbejdskraft. Det har kun åbent indtil kl. 13. og kun i hverdagen.
Storbylandsbyen i Århus er blevet godkendt af kommunen. Der skal bo en blanding af hjemløse og
’normale’. Spørgsmålet er hvordan fordelingen bliver. Ewald mener der bliver plads til 10 hjemløse.
Martin og SAND Trekanten har haft generalforsamling. Der er blevet lavet vedtægtsændringer, så
generalforsamlingen for fremtiden afholdes sidst i februar. Der blev også valgt en ny bestyrelse.
Hovedsagligt var det gamle kendinge der kom i den, men der blev byttet lidt rundt på kasketterne.
Harald og SAND Nord var med i en ’hjemløsedag’. Det var et godt arrangement, hvor rigtig mange
organisationer var med. Det gav et godt indblik i deres arbejde og det gav også flere organisationer en
del frivillige. Der var også en frivilligdag for nylig, hvor SAND Nord deltog.
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Hjerterummet har fået lovning på en del penge: 150.000 kr. fra Aalborg Kommune næste år. Der er også
lavet § 18 ansøgning til kommunen fra SAND Nord.
De har indspillet en sang på Hjerterummet for 14 dage siden. Den blev vist af TV2 Nord to gange. For et
par dage siden kom der en deling soldater marcherende ind med overskydende feltrationer. Det filmede
TV2 også. Det fik dem til at forsøge at gøre indsamlingen af oversydende feltrationer til en
landsdækkende begivenhed.
Leif El fortæller at Herning har haft et udsatte team. Det har ikke flere penge og lukker nu. De lavede
senest et 9 punkts oplæg til, hvordan man skal tackle hjemløshed. Det sender Leif til Ask.
Der er ved at blive lavet nøglekort i Herning kommune, så hjemløse kan finde et sted at
sove/spise/være.
Der bliver lavet et seminar om brugerindflydelse på Møltrup. Det glæder Leif sig til.
Leif har en stående aftale med nogle uddannelsesinstitutioner om, at han fortæller hold af studerende
om hjemløshed. Han synes ofte han får nogle positive tilbagemeldinger om, at det har nuanceret
elevernes forestilling om hjemløshed.
Leif har sammen med Participation arbejdsgruppen været i Bukarest. Der besøgte de bl.a. Simons
community. Ask får materiale.
Leif var også med EAPN i Bruxelles. Ask får en sides skriv om det.
Helle har været på SBH/SAND konference. Hun har været på tur i Århus med June og Jane for at
reklamere for Kvindenetværket. De fandt ikke så mange kvinder.
I København laver netværket madaften hver mandag aften. Det går udmærket. Hele kvindenetværket
skal på tur til Christiania dagen før hjemløsedagen.
Hun har været til OMBOLD stævne i Næstved. Holdets deltagere blev skadet en efter en.
Hun har været til åbent hus i Århus, da Hus Forbi åbnede deres afdeling der.
Hun var med til Bundlinjekonferencen i landstingssalen. Det gav nogle gode overvejelser.
Endelig var hun til bisidderkursus i weekenden. Det lærte hun meget af.
Leif Jensen har fået lavet en folder for udsatterådet i Holstebro. Der er navne og numre på
medlemmerne. Den ligger på biblioteket og andre steder.
Leif har udtalt offentligt, at han synes der mangler et nødherberg. Det får han nok nogen hug for senere i
dag når han skal til møde med kommunen.
Ellers synes Leif det kører godt i udvalget. Medlemmerne deltager i kurser og møder.
Søhus har været til SBH konference og til bestyrelsesmøder i flere SANDudvalg rundt omkring i landet.
Han har været til hjemløsedag i Ålborg og Århus. Han har været til møde i Sekretariatet. Han har besøgt
Kim Brohus og forsøgt at besøge Stig. Stig meldte afbud i sidste øjeblik. Han har været til nogle møder
på St. D. Årsmøde i Socialministeriet, åbning af Hus Forbis lokaler i Århus.
Til årsmødet blev deltagerne sat til at lave forslag til 12 forskellige ting kommunerne kunne lave. Det
lavede de torsdag på mødet og de lå i postkassen hos Per om lørdagen. Ros til hurtigheden.
Per synes SBH/SAND konferencen var god. Især var han glad for Jann Sjursens tale.
Per var til Ombold og scorede et mål. I begejstringen forsøgte han igen men fik en fibersprængning.
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4. Økonomi, status
Ask uddeler et regnskab. Det gennemgås. Der har været et overforbrug på lønomkostningerne. Det
skyldes at vi fyrede Eva i starten af året. Ellers ser det godt ud. Vi har overordnet brugt 90 procent af de
penge vi må bruge på dette tidspunkt af året.
Leif spørger til vores forsikringsforhold. Vi har en forsikring for de ansatte og de frivillige. Ask skal
undersøge hvor meget vi er dækket i udlandet.
5. Tour de hjemløs
Martin og Leif J vil gerne lave en tur i det sydjyske og op af østkysten af Jylland til Kolding og måske lidt
længere. Det er en oplysningskampagne overfor det danske folk; en tour de hjemløs II. Det skal være d.
5- 9. november i det sydjyske. D. 3. – 4. december i Vestjylland. Herning, Ringkøbing/Struer. Der er
endnu et par uafklarede byer.
De synes vi trænger til at komme ud og vise flaget for det danske folk. De regner også med at sælge
nogen bøger.
De satser på at få lokale folk til at lægge arbejdskraft i projektet.
Vi snakker om, at det også er værd at besøge boformer og væresteder, så vi får informeret hjemløse om
vores arbejde. Martin kender en masse steder i det sydjyske. Der skal laves en liste over præcis hvor og
hvornår de vil være i hvilken by for at vi kan få reserveret pladser.
Jesper og andre synes vi i højere grad skal koncentrere sig om de hjemløse og lave en turné, hvor vi
satser på at møde dem. Hvis vi skal lave en turné, er det måske værd at overveje at involvere
væresteder og boformer. Vi diskuterer hvem det er vi er til for: De hjemløse eller hr. og fru Danmark.
Leif El vil gerne have at vi kan afskrække folk fra at blive hjemløse ved at fortælle om, hvordan det er at
være hjemløs. Det er vel også at forebygge, spørger han? Andre mener det er de faktorer, der
medvirker til at folk bliver hjemløse, som vi skal arbejde politisk for at ændre, f.eks. misbrug, fattigdom,
osv. Det er ikke den enkelte person vi skal skræmme væk fra hjemløshed.
Harald nævner et Facebook projekt. Der er en del skoleelever der gerne vil chatte om hjemløshed.
6. Nye visioner for SAND
Ask vil gerne tilbage til det han mener, er SANDs kerneopgaver. Han synes vi skal fokusere på at
organisere hjemløse og hjælpe med at få hjemløse til at komme til orde. Derfor skal vi udvikle metoder
og værktøjer til at understøtte det. Han har lavet et lille stykke papir på det.
Per BS siger, at vi skal huske på nogle af de gode eksempler på, hvordan man også kan få fingeren på
pulsen. Hjerterum, Vejle Herberg Venner og Hjemløseforeningen i Odense. De foreninger er udsprunget
af SAND arbejde. De sikrer bl.a. at man er sikker på at have kontakt til hjemløse.
Jesper omtaler en DVD, der hedder ’Når livet gør ondt’. Den fortæller en række historier om det at være
hjemløs. Den er skide god og kan give rigelig information om hvordan det er at være hjemløs.
Vi får ikke nået at diskutere de grundlæggende visioner. Vi vil gerne afsætte et helt møde til det.
Vi skal have møde d. 13. november, hvor vi tager en snak om grundlæggende prioriteringer og visioner.

Side 41

7. Evt.
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 19.10. i Århus på værestedet i Jægergårdsgade kl.
13. Det eneste punkt på dagsordenen er omstrukturering af bestyrelsen. Ewald går bl.a. som
næstformand.
Der er 5 – 6 sælgere i Thisted. De er nødt til at tage til Aalborg for at hente aviser. Det koster dem en del
penge. Jørgen siger at Friheden gerne vil være distributører. Det har bestyrelsen på stedet sagt nej til
fordi det mener det fremmer ’gl. adfærd’. Jesper mener, at det måske er mere idé i at kontakte stedet på
havnen. Det hedder vist Perronen.
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