Bestyrelsesmøde i SAND d. 21.6.2016
Deltagere: Steen Rosenquist, Steffen Jensen, Bo Skytte, Susanne Jørgensen, Per Kragh, Leif Jensen,
Susanne Moos (suppl. for René Køhn), Ole B Larsen, Henrik Kromann (suppl. for Harald Gjersøe),
Martin T. Christensen, Ask Svejstrup (ref.).
Afbud: Sara (SAND Sydfyn), René Køhn (SAND Nordvestsjælland), Harald Gjersøe (SAND Nord)
Der er ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesseminaret. Vi husker hinanden på at man skal
komme med kommentarer eller indsigelsen inden en uge efter det udsendes, hvorefter det lægges på
hjemmesiden.

1. Evaluering af Folkemødet
Steen siger, at det har været et af de bedste folkemøder, han har været med til. SAND blev genkendt af
rigtig mange mennesker. Der var problemer med Højskolernes telt, som var mødested for hele den
campingplads SAND havde telte på. Teltet var ikke godkendt af brandmyndighederne. Derfor skulle der
skaffes et nyt telt. Det kostede 8000 kr. Det valgte Hus Forbi og SAND v. Steen, at betale hver sin
halvdel af. I teltet var der strøm, læ og fællesskab. Derfor valgte Steen at betale en form for pladsleje på
kr. 4000. Steen vil gerne have bestyrelsens velsignelse til den beslutning. Det får han.
Steen synes, at vi skal vente med at lave en endelig evaluering før der er lavet en evaluering med Hus
Forbi d. 8. aug. Det vedtages.
Steffen tilføjer, at der i år var skåret ned på antallet af events hver deltager skulle deltage i, og at man
var flere til at gå til dem. Det gjorde, at man havde mere overskud til at deltage i debatterne og kom
bedre igennem med SANDs budskab.
Der var 3 sommerhuse med plads til ca. 5 i hver.
Bettina sprang fra i sidste øjeblik. Josefine fra København tog med i stedet for. Hun var god i
debatterne. Hun fik ikke så mange diæter som de andre. Det synes Steen der skal laves om på.
Vi diskuterer om hun skal have diæter eller ej. Steen foreslår at hun får dækket sin udgifter. Han har
nogle boner. Det skal hun.
Vi tager en omgang evaluering mere på næste møde.

2. Hjem Til Alle-alliancen vil organisere sig i en fond eller i en forening. Har vi en holdning
til det?
Steffen synes, at det er et spørgsmål om hvorvidt de tager flere af de budskaber med som SANDs
ungegruppe kommer med. Det synes han det var småt med efter Arenaen i København.
Steen synes der har været et godt samarbejde.
Vi taler for og imod en fond/forening.
Vi beslutter at vi går ind for den løsning, der tjener hjemløse bedst. Dvs. den model, som man vurderer
giver flest penge til indsatser og bygninger til hjemløse. Det kan vi ikke vurdere, men må overlade til de
personer i alliancen, der har forstand på sådanne forhold.

3. Er der suppleanter for alle bestyrelsesmedlemmer?
SAND Fyn udpeger en suppleant d. 28. juni. SAND Sydvestjylland har heller ikke udpeget en endnu.
Det gør de snart. Per Kragh siger, at Per Riel er flyttet til Sydvestjyllandsområdet og er interesseret i at
være med.
Susanne Moos er suppleant for Køhn.
Birgitte Schneidelbach er observatør for SAND Nordsjælland.

4. Kontanthjælpsreform, fortsat.
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Ask snakker om 3 forhold: Integrationsydelse hvis man ikke har været i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år,
225 timers reglen og kontanthjælpsloftet.
Hvad er dokumentationskravene i forhold til 7 ud af 8 års reglen? Integrationsydelse erstatter
kontanthjælp, hvis man ikke kan dokumentere, at man har været i landet i 7 ud af de sidste 8 år.
Kromann snakker om folk, der har haft arbejde i Norge bliver sanktioneret. De blev trætte af
kontanthjælp og tog til Norge for at arbejde. Så blev de fyret eller blev syge og tog tilbage til Danmark.
Det gør at de ikke har krav på fuld kontanthjælp. Kromann mener, at det er i strid med Grundloven. Det
er også forkert, at man straffer folk for at tage arbejde.
Ask vil gerne have Ole til at kigge juridisk på de principielle forhold i bestemmelserne. Dels dem der er
nævnt, dels det rimelige i at folk, der har været så langt ude, at de hverken har modtaget kontanthjælp
eller har haft kontakt til andre myndigheder, bliver straffet. Det er de allersvageste man rammer. Dem
der er faldet ud fordi de taber livet på gulvet, bliver straffet.
225 timers reglen
Der har været fejl i et brev kommunerne har sendt ud. Fejlen var at optjeningsretten var sat til 113 timer i
stedet for 225 timer, som det rettelig burde være. Der sendes nye breve ud.
Man skal have 225 timers ordinært arbejde i løbet af et år. Hvis ikke man har det, bliver man sat ned i
kontanthjælp.
Bare fordi man laver en regel, gør det ikke arbejdsmarkedet mere åbent end tidligere. Det vil blive svært
for alle at få job.
Ask råder folk til at få revurderet deres sag og blive fritaget kravet.
Susanne er blevet afvist 4 gange på en arbejdsplads alene fordi hun var hjemløs.
Kontanthjælpsloftet
Det har vi ikke fået sager om endnu. Ask gætter på, at det er fordi det mest er enlige med børn der
rammes.
Ask beder bestyrelsen være opmærksom på om folk komme i klemme og samle på sager, og at vejlede
folk til at dokumentere så godt de kan. Også selvom de ikke helt lever op til den vejledning, kommunen
beskriver i deres partshøringsbrev. Kun ved at forsøge at dokumentere det man kan, kan vi gøre os
forhåbninger om at dokumentationskravene bliver rimelige.

5. Opfølgning på seminar
Steffen er ked at han ikke var med.

a. Bisiddere fra udvalgene på hjemmesiden
Hvis der er nogen i udvalget, der fungerer som bisiddere og ikke er på hjemmesiden, skal de på
hjemmesiden. Hvis de ikke har været på et bisidderkursus, skal vi forsøge at få dem på det næste
kursus vi holder, eller det center for frivilligt socialt arbejde holder.
Henrik Kromann har bisidderkursus fra LAP. Han skal på hjemmesiden og han vil også gerne på det
næste bisidderkursus i SAND.
Leif Jensen og Hans Mouritzen skal på listen. De har begge været på kursus.
Susanne Jørgensen vil gerne på bisidderkursus.

b. Snak om at være hjemløs
SAND Fyn sendte Kim til bestyrelsesseminar. Kim kommer hjem og fortæller at man har talt om
navngivne personer. Det synes Bo ikke er i orden. Bl.a. er der blevet talt om hvorvidt det var berettiget
om nogen var med i et bestemt udvalg, fordi de havde den ene eller anden hjemløsebaggrund.
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Vi nævnte en masse navne på seminaret. Der er tavshedspligt på bestyrelsesmøder om navne, så
Kragh ser ikke noget galt i at man nævner navne.
Det er svært at tale om tingene, hvis man ikke må nævne navne.
På seminaret blev det sagt gentagende gange, at navnene blev nævnt for at give eksempler. Det var
ikke for at hænge nogen ud eller for at nogen skulle hjem og prikke nogen på skulderen og sige at man
ikke længere er velkommen i SAND.
Vi diskuterer, hvad der skal til for at man er hjemløs. Der skal mere til end blot at være boligløs. Man
skal også have psykiske, sociale og/eller misbrugsproblemer. § 110 boformer vurderer f.eks. om man
tilhører målgruppen. SAND har lagt sig op af den definition. Her er også indbygget en gråzone.
Der kan f.eks. også være sofasurfere, der aldrig ser et forsorgshjem. Der kan også være husvilde, der
kommer på forsorgshjem. Kromann har selv været udsat for kritik fordi hjemløse i Aalborg ikke synes
han har problemer nok til at repræsentere dem.
Vi oplever også problematikker om, at folk bliver for velfungerende til at være på en boform – ifølge
boformen. De går altså fra at være hjemløse til at være husvilde, vurderes det, og herved afskærer man
dem fra hjælp. Helt urimeligt.
Bo synes det er svært at komme hjem til sit udvalg og diskutere, hvem der har været hjemløs og om det
kvalificerer en til at være i SAND. Han vil ikke gøre sig til dommer over det. Det er der heller ikke nogen
der siger han skal. Det er bare vigtigt at være opmærksom på, om man skævvrider foreningen ved den
sammensætning, man har af folk i udvalget. Diskussionen på seminaret og her skal åbne vores øjne for
hvem vi repræsenterer, om vi repræsenterer hjemløse bredt nok, og om der er nogen, der ikke føler sig
velkommen ved at sammensætning i SAND/udvalgene er som den er.
Der bliver nævnt forskellige eksempler på hvad hjemløshed er og ikke er.

c. Bestyrelsesportrætter
Steffen spørger om Q-cards fra sidste års folkemøde kan bruges? Det mener Ask godt de kan. Sofie kan
ringe og få uddybet det der står, hvis hun synes der mangler noget.
Kromann har også et Q-card fra i år. Det må også gerne komme på hjemmesiden.
Sofie skal nok hjælpe med skriveriet, hvis der er behov for det. Alle i bestyrelsen bør lægge deres
historie ud til inspiration for andre.

d. Campingvognsrengøring
Det er det evige problem. Efter Bornholmerturen ser den godt brugt ud. Der er lavet sedler om hvad der
skal være i skabene. Det hjælper med til at få ryddet op.
Det er et problem at få den gjort ren før den kommer hjem fra Folkemøde. Det er nærmest umuligt at
forlange. Folk er slidt helt ned. Det er noget andet, når man har haft den ude til et dagsarrangement,
hvor den ikke bliver brugt særlig meget, og mest som blikfang. Så kan man med rimelighed forlange at
den er ren, synes Ask.
Man kan få en med til Folkemøde, der havde ansvaret for campingvognen. Det fungerede nogenlunde
på Bornholm, men måden den blev gjort på, var måske nok lidt firkantet.
Vi kunne betale os fra at få campingvognen gjort rent.
Køhn mangler at sende en mangelliste til Steen. Det aftalte vi på sidste møde han skulle.
Vi diskuterer om vi skal genopfinde et depositum på kr. 500,Vi forsøger at få folk til at være ansvarlige for rengøring, og vi forsøger at lave en aftale med
beskæftigelsen om at få den rengjort et par gange om året, når den er på Sundholm.

e. Fri tjald
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Vi tager en diskussion om hvor åbenlyst man kan og skal dyrke sit misbrug – hash som alkohol til et
SAND arrangement.
Man skal ikke drikke så mange bajere elle ryge så meget, at man ikke kan formulere sig eller udtale sig
fornuftigt.
Vi holder fast i, at man skal gå væk, hvis man skal have en tår eller en pibe. Man skal dog moderere det
og nøjes med sin ”funktionspromille”. Hvis man efter et møde eller lignende vil have en øl, skal man ikke
drikke sig sanseløs i SAND tøj.

6. Hvad skal vi bruge vores frie midler til?
Vi bruger de småbeløb vi får, som typisk løber op i 5 – 6.000 kr. til at sende de folk til camp, der ikke
selv har råd til at betale. Det besluttes.
Sanne J synes at vi skal prioritere en sommerhustur til SAND folk. Vi skal have en rystesammentur,
f.eks. med natløb. Det kan være en spejderhytte. Om det skal være ferieformål eller om der skal noget
fagligt indhold ind i det, står lidt åbent. F.eks. planlægge en landsdækkende event.
Der er også forslag om at lave en march fra et sted til et andet. Henning Elsner får f.eks. en masse
opmærksomhed via sin cykeltur rundt i landet.
Nogen ønsker skjorter, andre ønsker t-shirts med lommer.
Ask siger, at vi formentligt kommer til at mangle 30.000 kr. på merchandisekontoen. Mest fordi vi køber
jakker, men også fordi vi køber T-shirts.
Der kommer forslag om at give penge til de lokale udvalg. Ole B foreslår at hvert udvalg kan beskrive et
projekt de kan få penge til, dvs. rundt regnet 9.000 kr. udvalg.
Ask minder om at vi afsatte 50.000 kr. til nødstedte udvalg, i foråret. Derfor er det ikke nødvendigt at
afsætte flere midler til det lige nu. Der er rigeligt i puljen.
Ingen endelig beslutning, se punkt 6. b.

a. Indsamling på knap 40.000 kr.
De 40.000 der er indsamlet v. 2 Lukas Graham koncerter afsættes til merchandise.

b. Arv på 105.291 kr.
Der snakkes videre i udvalgene om de har nogle ønsker, som SANDs bestyrelse kan vælge og vrage
imellem.

7. Evt.
Steffen savner at vi bruger nye billeder. Dem har vi masser af. Kragh savner f.eks. billeder fra 2015.
Steen efterlyser at bestyrelsesmedlemmerne sender noget om, hvad deres kompetencer og historie er.
Han savner f.eks. viden om, hvordan det er at være på retalin. Han savner at kunne hive fat i nogen, der
har noget ekspertviden, han ikke selv har.
Der er også flere der savner at man svarer hele bestyrelsen, når man svarer på om man deltager i
bestyrelsesmøderne.
Ti-turskortene udløber til vinter, og man kan ikke købe dem efter august. Folk skal bruge dem så lang tid
det er muligt. Herefter skal de afleveres til Susanne fra sekretariatet.
Jobopslaget til den nye socialrådgiver er på vej. Der er ansøgningsfrist i d. 21. august og ansættelse 1.
okt.
Henrik vil gerne have en, der kan tale grønlandsk.
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Ask og Kragh finder en dato (i september) for veteranklubben inden Ask går på ferie d. 1. juli.
Steen synes brugerinddragelsen skrider. Han synes at formanden skal være med i ét månedligt
fredagsmøde i sekretariatet. Det vil han gerne have på som debatpunkt til næste møde. Steen synes der
er nogle faresignaler, som han gerne vil imødegå. Kragh synes ikke det er en god løsning, at formanden
skal deltage i et personalemøde.
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