Bestyrelsesmøde i SAND d. 29.6.15
Deltagere: Steen Rosenquist, Leif Jensen, Eluf Harring, Helle Kjeldgaard, Martin T Christensen, Rie
Fink, Astrid Nolsøe, Kurt G Andersen, René Nielsen, Ole Skou, Ask Svejstrup (sekretariatet)
Afbud: Pia, Panda, Harald, Kenneth L.
1. Opfølgning på sidste møde
Ask har lavet en plan for årets kurser, fællesmøder og temadage. Den uddeles. Den første del af planen
er en skabelon for, hvordan generalforsamling, temadage og tillidsmandskurser ligger i forhold til
hinanden. Den anden del af planen (fra august og frem) er med datoer/perioder.
Skou omtaler lovgivningskurset, der blev afholdt for nyligt. Der var nogle ting, som ikke kørte så godt
som det plejer. Der manglede bl.a. nogle spørgsmål fra folk om, hvad det er for juridiske
problemstillinger de ser. Det gjorde at der ikke var noget konkret at tage fat i for underviseren. Der var
også mere uro end der plejer at være. Skou vil gerne have inputs til hvordan man kan gøre det bedre.
Der er flere der siger, de gerne vil have et kompendium eller i hvert fald noget på skrift, som man kan gå
hjem med. Ask foreslår at man laver en sag eller et sagsforløb, hvor kursisterne skal finde 5 fejl som
man så gennemgår.
René overvejer at lave et opfølgningskursus til lovgivning – et navigeringskursus i lovgivningsportaler.
Det kan man f.eks. tilbyde dem, der har været på lovgivningskursus.
Helle har ikke været særlig meget bisidder. Steen derimod har været meget ude som bisidder. Han har
fået af vide af flere sagsbehandlere, at der kommer bisiddere ind, der er værre end klienterne. Der er
nogen i SAND, der siger de er jurister. Det er de ikke. Man skal heller ikke møde op når man er fuld. Vi
skal være opmærksomme på, at vi får nogle værdige repræsentanter. Vi mister troværdighed på det, når
sådan noget sker.
Vi diskuterer hvad forskellen er på bisiddere og partsrepræsentanter. René har fundet en god
beskrivelse af forskellen. Den har han smidt på Facebook.
Vi skal nok også erkende, at vi ikke kan det hele. F.eks. kunne man henvise til Børnerådets bisiddere v.
børnesager.
Vi kan lave en liste over bisiddere. Den kan man blive sat på, og man kan blive taget af.
I Holbæk Kommune har de et stort bisidderkorps, som Helle har kontakt til.
Eluf spørger om vi skal gå videre med kulturmøde på Mors d. 20. – 22. august. Rie mener at SAND
Århus har opfordret aktionsgruppen til at lave noget i den forbindelse. Eluf tænker at nogen af
arrangementerne vi planlagde på temadagen, kan fyres af. Eluf kontakter SAND Århus.
Vi snakker om hvorvidt Tour de Boform bliver til noget. Steen har lavet et forslag til en tourplan og nogle
datoer. Det var et forslag og inspiration. Steen vil gerne tage dirigentstokken og samle de ønsker
udvalgene har til at få campingvognen ud til deres boformer. Datoer og steder sendes til Steen.
Steen synes han uretmæssigt bliver beskyldt for københavneri. Det synes han er lidt uretfærdigt. Han
forsøger at tilgodese hele landet.
2. Folkemøde på Bornholm – Evaluering?
Steen synes det gik fantastisk godt. Der var gode events og godt samarbejde med HF. De fik ros af
politiet og at Bornholmerkontoret.
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De unge var gode. Der var mange opgaver. Det gjorde måske, at de ikke var lige så aktive med at
hjælpe med nogle af de praktiske opgaver, som at dække bord og rydde op.
Strukturen var både god og ond. Der var mange ting man skulle være opmærksom på. Der var mange,
der troede de havde flere kræfter end de havde. Der skal være tid til at gå rundt på egen hånd. Der var
også nogen der synes det var for lidt struktur – de savnede styring.
Steen synes der blev givet for mange penge i diætpenge. Eller rettere: Der er kommet folk hen til ham,
der synes det var for meget. Der var gratis morgenmad, som SAND/HF betalte. Det gjorde at pengene
blev brugt til andet end mad. Der var nogen, der ikke kunne styre det.
Vi diskuterer om diætstørrelsen er passende.
René har lavet en evaluering med ungegruppen. Der blev bl.a. sagt, at de havde brug for at have et sted
at gå hen og slappe af. De foreslog at man lavede en afslapningszone bag campingvognen, hvor der
også var et stort køleskab. Så kunne man også have noget mad i det.
De foreslår, at der kommer en opsamlingsbus, der starter i Aalborg og slutter på Bornholm.
De synes samarbejdet gik godt med HF. Der var delte meninger om strukturen var god. Nogen synes
der var for lidt, nogen synes der var for meget.
De diskuterede muligheden for at lave teams: Et praktisk team, et aktivistteam, et debatteam. Det skulle
være en løs struktur, hvor man kunne melde sig ind.
Der var for meget vi ville. Der var for mange arrangementer, og de lå for tæt.
De unge vil have flere statistikker. De ville have en ekstra med fra sekretariatet. Der var for lang kø til
René. René synes der skal være nogle fanebærere; nogle brugere, der påtager sig nogle opgaver.
Der var for få overnatningspladser i sommerhuset. Der var nogen, der fortrød at de skulle sove i telt, så
det gav overbelægning i sommerhuset.
Der er nogen, der gerne vil have powerpoint mm med.
Vi skal have mere reklame for vores arrangement ved campingvognen.
Vi skal have bedre lyd og højtalere. Vi skal have flere politikere med til vores debatter. Vi skal charme os
ind på vores campingplads. Der kan vi måske have nogle små campingvogne. René vil gerne have os
samlet.
Skou har set SAND i glimt i medierne fra Folkemødet. Vi bør have en mediemedarbejder, der kan få os
frem i medierne. Han synes We Shelter og Kofoed skole fik mere medietid. Det synes han vi skal være
bedre til.
Kurt synes vi kom meget mere i fjernsynet end sidste år.
Vi tager til Bornholm næste år og vi vil gerne gøre det med HF igen.
Aktivistsporet giver mening. Astrid vil gerne have en bredere repræsentation end denne gang. I år var
SAND, aktivistgruppen og SAND Hovedstaden derover. Både sammen og som hver sin gruppe.
Steen foreslår at vores udvalg kommer med nogle inputs til hvad de gerne vil have lavet eller selv lave.
Vi kan lave det til en slags konkurrence, hvor vi så udvælger de debatter/aktioner, vi skal lave. Steen
synes det er godt at gå lidt rundt blandt debatterne og råbe op. Samtidig skal vi have et overblik over, og
deltage i, enkelte debatter.
Der er også et forslag om at hver udvalg udpeger et par deltagere.
Der er bredt flertal for at bruge de penge, der er nødvendigt på Bornholmerturen. Vi har som
udgangspunkt det samme budget som i år og bestyrelsen er åben for at det kan koste mere.
Vi skriver rundt til udvalgene, at vi gerne vil have ideer til aktiviteter og events.
Pia fik betalt turen og diæter på turen. Hun var en uvurderlig støtte til Steen og hun lavede et godt
stykke arbejde, siger Steen og René. Problemet var måden hun kom med på. Hun gik uden om den
formelle beslutningsproces.
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Hus Forbi inviterer til evalueringsmøde om Folkemødet. Der meldes en dato ud fra HF. Der bliver lidt
festivitas ud af det. Den fest betales af overskuddet fra salg af T-shirts.
3. Hus forbi – hvem skal vi have i bestyrelsen?
Steen sidder som suppleant for Jens Vestergaard i dag. Jens sidder et år mere. Ole og Ove er på valg i
år. Deres suppleanter er Ask og Pia. Alle suppleanter er på valg. Dvs. vi skal indstille min. 3 (der skal
vælges 2) til valg til bestyrelsen og 4 (der skal vælges 3) til suppleantposterne. Vi skal opstille én mere
end der er brug for til både bestyrelsesposterne og til suppleantposterne.
Ole fortæller lidt om Hus Forbi’s historie i den tid han har været med og hvordan han ser på det arbejde,
organisationsstrukturen og den retning HF har.
Steen vil gerne stille op til bestyrelsen. Ask stiller op som suppleant.
Vi tager ikke en endelig beslutning i dag. Vi har et bestyrelsesmøde 8 dage før HF’s generalforsamling,
hvor vi gør det.
4. Brugernes Bazar kommer snart. Skal vi lave noget vildt?
Den afholdes d. 27. august i Kongens Have i Odense. En lang række organisationer og projekter viser
sig frem med det de kan. Det gør vi også. Vi gør som vi plejer. Ask laver en vagtplan. Vi tager
merchandise med. Vi inviterer en politiker, der gerne vil tale om vores emne: boliger til hjemløse. Det er
både lejligheder, hvor vi mangler den billige af slagsen, lejligheder med bostøtte, boformspladser, skæve
boliger og alle andre boliger til hjemløse. Vi skal tænkes nyt og kreativt for at løse problemet. Steen går
tilbage til styregruppen med vores ønske.
Der er praktiske problemer med transporten fordi der ikke længere er rejseboner.
5. FEANTSA og HOPE har holdt generalforsamlinger
Ask, Harald, Martin Berthelsen og Ole Svendsen var i Paris for et par uge siden. De deltog i FEANTSAs
årlige konference. Ask og Ole deltog i F.’s generalforsamling og Martin og Ole deltog i HOPEs
generalforsamling.
Begge dele gik helt efter planen. Harald er igen formand for HOPE. Der er desuden kommet et par nye
folk ind i HOPE. HOPE er et europæisk netværk for hjemløse.
Ask sidder i F’s bestyrelse. Ole var med til F’s generalforsamling for at se det an. Det er planen at han
skal overtage Asks plads i bestyrelsen ved næste valg, som formentligt finder sted om ¾ år.
6. Økonomi – status
Vi har søgt en lille million til et ungeprojekt, men fik 200.000. Det rækker ikke til særlig mange lønkroner,
til gengæld er det en del, hvis vi skal lave aktiviteter. Problemet er at aktiviteter skal planlægges og
holdes i hånden. Og det er hårdt arbejde. René og Ask overvejer hvordan vi kan bruge pengene mest
konstruktivt. Gode forslag modtages gerne.
Steen har kontakter til nogle advokater, der gerne vil fundraise for os. De skal have op mod halvdelen af
det de skaffer. Steen får noget på skrift fra dem, som vi kan forholde os til på et senere
bestyrelsesmøde.
Steen foreslår også en model, hvor vi ansætter en advokat på fuld tid. Den ene halvdel af tiden
fundraiser han. Den anden halvdel af tiden laver han advokatarbejde. Han tjener sin egen løn hjem.
Ministeriet har godkendt vores reviderede driftsbudget. I den forbindelse siger de, at vi ikke kan forvente
at måtte bruge mere end 40.000 kr. om året på udenlandsrejser.
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7. Eventuelt
SAND Nordvestjylland er lidt tyndt besat. Det er svært overhovedet at få folk med i udvalget og at få
afholdt bestyrelsesmøder. Eluf har tænkt de skal holde møde i august. Steen overvejer at dukke op.
Kurt har taget et stykke papir med, der giver overblik hvad man kan få i tilskud til tandlægeregninger. Det
deler han ud.
D. 14. maj næste år vil man forsøge at få en hjemløsedag op at stå i Næstved. Det er Udsatterådet der
er primus motor. Kurt er tovholder. Ask sender indkaldelser til hjemløsedagsmøderne til Kurt. Han kan
deltage og få inspiration til hvordan de kan gøre det.
Vi skal huske at have punktet om flygtninge på næste møde. Vi har brug for at få formuleret en politik.
Ask laver et oplæg til en formulering, hvor vi gør opmærksom på, at boligproblemet forværres for vores
folk, når der også skal huses flygtninge.
Leif advarer Viborgudvalget mod at trække for meget på Århus udvalget til kulturarrangementet på Mors
da der er festuge i Århus ugen efter, hvor man også har planer om at være aktive.
Der har været folketingsvalg. Der kommer nye socialpolitiske ordfører. Hen over sommerferien skal vi
holde øje med hvem det bliver, og hvad de siger. Vi skal have samlet noget sammen, som vi kan bruge
aktivt når vi kontakter dem efter sommerferien. Vi skal have løftet sagen om klageretten til udsmidninger
på boformer. Skou laver lidt på det. Han har allerede allieret sig med Institut for menneskerettigheder,
der bakker op om vores ønske om at få retssikkerheden øget for vores hjemløse på boformer. Rådet for
Socialt Udsatte anbefaler også dette over for den nye socialminister.
Steen ærgrer sig over, at der er mange, der ikke møder op til det de lover. Det kan godt være vi er
frivillige, men der følger nogle pligter med, når man er valgt til at repræsentere andre. Hvis man ikke kan
honorere det, skal man lade være med at stille op.
Når folk ikke løser deres opgaver, svigter man fællesskabet. Overvej om du kan holde det du lover. Meld
fra hvis det viser sig at være for meget. Det er ingen skam at melde fra, at være åben om sine problemer
og sine kræfter eller mangel på samme. Samtidig skal man ikke bruge den åbenhed mod personens
selv til at dunke ham eller hende i hovedet med ’svagheder’.
Steen er ked af at der er fnidderfnadder i vores organisation. Han vil ikke tage sig af det. Det må vi
bruge vores ansatte til. Steen vil ikke bruge tid på det. Han vil bruge sine kræfter konstruktivt.
Vi ønsker hinanden god sommerferie.
Næste møde er d. 8. september.

Side 4

