Bestyrelsesmøde i SAND, 24/10 2019
Deltagere: Ewald (SAND Østjylland), Kasper Svamp (SAND Sydvestjylland), Brian (SAND
Nordsjælland), Mas (SAND Trekanten), Hans (SAND Sydfyn), Kim Allan (SAND Hovedstaden),
Robert (SAND Storstrøm), Karin (SAND Vestjylland), Sanne (SAND Nordvestsjælland), Pia (SAND
Fyn)
Ask (sekr.), Sofie (sekr., ref.)
Afbud/ikke tilstede: Harald (SAND Nordjylland), Christina (formand), Anders (tidl. SAND Vestjylland),
Stellan (SAND Sønderjylland)
DAGSORDEN
1. Afklaring af hvem der har stemmeret og afklaring af om bestyrelsen er beslutningsdygtig. (5.
min)
Ask gennemgår de tilstedeværende, hvem der er medlemmer, hvem der er observatører, hvem
der er suppleanter. Hvem har stemmeret og hvem har ikke? Der er 6 med stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Vi kører en hurtig præsentationsrunde af hensyn til de nye.
2. Runden rundt: Bestyrelsesmedlemmer informerer om hvad de har lavet af SAND arbejde
siden sidst. (30 min)
Ewald: Jeg har haft kontakt med Camilla Fabricius, nyvalgt i Folketinget. Socialpolitisk ordfører
(S). Hun er lidt travl pt.
Ove er syg med cancer.
Der arbejdes videre med den nytårskur Christina fortalte om sidst. Der er givet 90.000,- fra
kommunen til det.
Svamp: Jeg har koncentreret mig om udsattedagen i Esbjerg og det lokale i øvrigt.
Brian: SAND Nordsjælland er oppe og køre igen. Nu er vi fire friske gutter.
Mas: VI har været til udsattedag i Kolding i sidste måned. God snak med
socialudvalgsformanden. De mente vi skulle have en plads i Kolding udsatteråd. Vi venter
spændt.
Har været i Kbh til demo mod nedskæringer på socialområdet.
Måtte droppe hjemløsedagen i Kbh pga. operation. Det forlyder at dagen gik fint.
Hans: Der sker ikke meget. Vi skal have møde med Nancy her d. 29. og en boligrådgiver.
Pia: Jeg har været på Hjemløsedag i Kbh. Jeg ved intet om SAND Fyn. Men jeg vil prøve at samle
tropperne.
Moos: Kvindenetværket i Slagelse er en kæmpe succes! Sammen med Christopher Trung har vi
lavet noget der hedder Fælles Jul tre steder i Slagelse juleaften. Jeg er også kommet med i
udsatterådet - igen!
Kigger videre på Svenstrupgård i Korsør sammen med Sofie. Slagelse kommunen henviser
hjemløse til et hotel i Slagelse og vandrehjemmet Svenstrupgård i Korsør. Nogle af de hjemløse
er meget omsorgskrævende og bør have en rigtig § 110 plads.
Karin: Holstebro skal spare en masse penge. Det rammer det sociale område. Vi har været til
beboermøde på Skovvang. Her skal vi holde vores næste bestyrelsesmøde. Vi skal have lavet et
opslag - tjekker med Skovvang og frivilligcenter om de kan hjælpe.
Er involveret i en sag med en gut der ikke kan få eks’en til at flytte fra sin lejlighed. Nu er han
kommet på Skovvang.
Robert: Ved sidste møde fik jeg lektier for af Ask om at finde 4 unge hjemløse der kunne tale
med en lokal folkevalgt, Katrine Olldag (RV). Det er ikke lykkes endnu, men vi leder videre.
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SAND Storstrøm er blevet fuldtallig igen da tidligere medlemmer er dukket op igen. Vi skal
mødes på lokale boformer en gang om måneden. Her inviterer vi også boformer og væresteder.
Succes på bisidderområdet, hvor en af vores bisiddere hjalp en HF-sælger med af få genåbnet
sin kontanthjælp.
Kim Allan: Mandefald i udvalget. Der dukker dog så småt nogle op. Konference om udsatte
grønlændere lige efter møde med Aaja Chemnitz Larsen (grønlandsk politiker som sidder i
Folketinget og i Nordisk Råd).
Hjemløsedagen gik godt. Der var rigtig mange deltagere.
Vi sidder i en arbejdsgruppe på Rådhuset. Har forsøgt at få et Kvindenetværk op og stå – i
samarbejde m Blossom. Det er dog lidt tungt.
Sidder i Frederiksberg Udsatteråd; Frederiksberg kommune er den første kommune i landet,
der tilbyder gratis tandpleje til udsatte. Den model skal vi have beskrevet og sendt ud til SANDs
øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ask finder det frem og sender det.
Svamp: Der er jo også kommet Tandfeen, som er et projekt hvor man kan låne og betale tilbage
over længere tid - det er gennem Hus Forbi.
Kim Allan: Vores bisidderkorps krydser lidt de forskellige udvalg, og vi har derfor fået en
forespørgsel på, om vi kunne betale for en fra et andet udvalg, der skulle bisidde i Kbh.
Ask: Det er en ældre beslutning. Som udgangspunkt besluttede vi, at de udvalg, der bliver
bisiddet i betaler for bisidderens transport. Hvis udvalget har økonomiske problemer eller synes
det er for stor en post, er det SAND der betaler. Det skal ikke være et problem. Et udvalg skal
også have råd til andre aktiviteter end bisidning. Omvendt skal man heller ikke hente bisiddere
fra landets fjerneste hjørner.
Kim Allan: Vi holder måske julearrangement inde på Rådhuspladsen. Vi er ikke kommet i gang
med at arrangere endnu. Hjemløs til Hjemløs holder nemlig ikke noget i år. Der er bevilget
750.000 kr. til nødovernatning i Københavns Kommune over vinteren.
Mas: Skimmelsvamp-sagen i Vejle herberg. Jeg har været i yderligere kontakt med dem og blev
efterfølgende indkaldt til møde på kommunen. Der blev fundet et midlertidigt sted, og
driftsaftalen med Vejle Krisecenter er opsagt. Kommunen drifter nu selv stedet. Det er dog kun
en lappeløsning.
De vil stadig ikke lave det til §110. Det ønsker politikerne ikke i Vejle kommune.
Ask og Mas laver noget på det. Især i lyset af, at man nu er landets 6. største kommune ift
indbyggertal og har overhalet fx Esbjerg.
Skal mødes med Karina Adsbøl (DF) - det bliver i november.
Ask: Efter sidste bestyrelsesmøde mødtes Ask og Svamp med en kvinde, der ville betænke
hjemløses hunde i sit testamente. Han fik indtryk at af hun ville afsætte 500.000 til os. SAND
skulle administrere pengene. Ask har lavet en formulering om, hvordan pengene skal bruges,
som kan bruges i testamentet. Han har sendt det til Conny, som hun hedder. Conny har mange
gode år i sig, vurderer Ask og Svamp.
3. Evaluering af Tour de boform (15 min)
Der var flere bestyrelsesmedlemmer med på Tour de Boform.
Hvad synes de om tour’en?
Ewald: Tingene er ændret på stederne siden gamle dage. Jeg var på Godrum og Dalhoffsminde.
Jeg synes det er tiden og pengene værd. Jeg fik snakket med et par piger på fx Dalhoffsminde,
der var meget interesserede. Men jeg tror, man skal kigge forbi oftere. Ikke bare til Tour de
Boform. Personalet virkede også meget interesserede i SAND.
Kim Alan: Pt prøver vi jo at hverve medlemmer til Hovedstaden. Så sidst holdte vi
bestyrelsesmøde på Kollegiet. Og her er erfaringen, at man skal i øjenhøjde.
Svamp: Lidt blandende erfaringer. På Fastershus var vi for mange, der troppede op fra SAND. Vi
var seks - og det virkede helt som om, vi overtog stedet. Det virkede bedre på Møltrup. Her sad
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vi en hyggestue og der kiggede en sjat folk over. Det har været godt for synligheden.
Karin: Jeg synes ikke, der kom så mange på Møltrup. Det er et kæmpe sted. Vi vil gerne derud
og hold et møde, men kontaktpersonen er forsvundet. Vi leder…
Fastershus’ beboere var meget unge. Men ingen struktur overhovedet. Men overordnet er det
en god ting at tage rundt.
Svamp: I Esbjerg var det bare svært. Vi var placeret ude i gården, og der var mest folk der gik til
og fra. Det var faktisk først ved aftensmaden, vi rigtig fik snakket med folk.
Moos: Vi var på Roskildehjemmet og det var en succes. Der manglede info på plakaten,
beboerne vidste ikke hvad vi skulle. Vi var i spisesalen, hvor folk henter kaffe. Vi havde spil med
- og pludselig sad der en masse og spillede. Rigtig hyggeligt. Efterfølgende har vi holdt
bestyrelsesmøde derude, og det var fint, men vi har hørt fra en beboer, at det var
utryghedsskabende at vi kom. Vi snupper dog lige en snak med personalet, om det var et
generelt indtryk eller bare en enlig svale (det fornemmer vi). Vi klør på.
Men en anden gang skal beboerne nok have lidt mere information om at vi kommer, og hvad
formålet med besøget er.
Pia: Jeg var på den første Tour de Boform. Her var jeg med 14 ud af 16 steder. Og jeg kan se, at
det er mange af de samme steder, I har besøgt.
Brian: Vi spørger også os selv I Nordsjælland om hvorfor, man kun besøger ét sted på Sjælland?
Ask: I Jylland er afstandene større, og det er sværere at komme rundt. Så det er for at støtte de
udvalg der er udfordrede, at vi prioriterer de steder. Det, der så er meningen, er at man kan
tage nogle af de gode erfaringer - fx med at have spil med - og tage ud på endags-besøg.
Brian: Rani er fx blevet bedt om at sende nogle forslag til Tobias, og han føler i hvert fald at de
forslag bare er blevet fejet ind under gulvtæppet. Jeg synes at ét sted på Sjælland er for lidt.
Moos: Jeg glemte at nævne før, at jeg tænkte at Toften ikke skulle snydes; vi aftalte med
Toften, at de kunne komme med da vi var på Roskildehjemmet. Der kom 1 ansat og 1 beboer.
Hans: Jeg var med på St. D. Her gik de mest op i kagen. Vi sad og spillede med beboerne. Der
var dog 4 - 5 beboere der kom og snakkede med os.
Ewald: På Godrum har de ikke noget beboerråd, men det vil de gerne have så det skal vi hjælpe
dem med.
Ask samler op:
1) Beliggenhed: Vigtigt HVOR på forsorgshjemmet vi placerede os
2) Godt med spillene - aktiviteterne samler. Det kan også være maden eller kagen.
3) Godt for interessen for SAND - også fra personalets side.
4) Grundig forhåndsinformation om formålet med besøget og ”program” både til personale og
beboere.
4. Evaluering af vores satsning på aktiviteter, som Tobias har stået for. Skal vi fortsætte linjen?
(30 min)
Det vi diskuterede for efterhånden nogle år siden, da vi tog hul på det her, var at vi gerne ville
have flere aktiviteter, hvor alle vores folk kunne spille en rolle.
Flere events der gav noget synlighed.
Vi oplevede, at der kom nogle stærke fællesskaber ud af events og aktiviteter, fx Tour de
Boform.
Kim Allan spørger ind til Arvids stilling. Arvid skal ikke erstattes som det ser ud nu. Grafiske
opgaver ligger ude i byen - derfor kan vi heller ikke lave en masse fine småting mere.
Der skal ske andre personalemæssige ting på sekretariatet i den nærmeste fremtid, så lige nu er
det som det er.

3

Hvordan har det været at opprioritere events og arrangementer?
Moos: Jeg synes det har været godt, men jeg synes godt at man kunne støtte os fx på
Vestsjælland.
Her ville det være relevant med mindre ’hylde-varer’, fx kravlenisser eller hjemløse-teltet med
græsplænen osv. som man hurtigt kan tage ud med. Det er ret nemt at få opmærksomhed i de
mindre lokalområder – også fra medierne.
Svamp: Jeg tror det er godt, at der er et kontor og et personale i Aarhus nu. Det er en god måde
at fastholde medlemmerne på, at der er nogle man kan snakke med.
Pia: Jeg har talt med Hans - der sker ikke ret meget på Fyn. Jeg vil gerne at vi arbejder sammen
med Sydfyn, for at der kommer til at ske noget.
Mas: Det der med udvalgssamarbejde - det synes jeg bare man skal springe ud i. Det har jeg
gode erfaringer med.
Kim Allan: Hus Forbi har haft Jimmi i Jylland for at støtte op om væresteder - det har givet rigtig
meget.
Jeg synes jo det vigtigste ved arbejdet i SAND er at synliggøre hjemløshed - og det er de her
events jo en del af.
Ask: Jeg synes at vi for en god ordens skyld skal stemme om vi skal prioritere aktivitetssporet
økonomisk til og med 2020. Dvs. at vi afsætter den anden halvdel af den ekstra million vi har
fået pr. år i årene 2018 – 2021 til at fortsætte satsningen. Den anden halvdel går til at betale
Nancys ansættelse og hendes aktiviteter. En million om året er langt fra nok til at holde Tobias
og Nancy kørende. Resten tages fra vores faste driftsbevilling.
Vi stemmer. Det vedtages enstemmigt.
Ad. Jule-event: Vi laver et genoptryk med hashtags i stil med #indivarmen #herkomjegtilatbo
Fx badge m ”gratis”
Vi vil have nissehuer!! Tryk: ”Vi er de SAND’e nisser!”/Jeg er en SAND nisse
5. Hus Forbi generalforsamling. Nyt derfra og nyt fra Hus Forbi (10 min)
Svamp: Generalforsamlingen var som den plejer at være: dejlig kaotisk J
Der skete ikke noget banebrydende. Simon Nielsen er ny formand for Hus Forbi.
Der er noget rækkefølgen af listerne, man kan sætte en finger på. Det har Svamp talt med
Rasmus om.
Sammensætning: tre fra gulvet, to for SAND, distributørrepræsentant (og suppleant), to
indsupplerede. Der er suppleant til alle poster.
John (gulvet)
Simon (gulvet)
McAllan (gulvet)
Ove
Kim Rydahl (distributørrepr.)
Henrik Kromann (gulvet)
Kim Allan (SAND)
Svamp (SAND)
Kim Daastrup (SAND)
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Kim Allan: HF har startet et samarbejde med LVS, da det er samme målgruppe og man kan
supplere hinanden.
Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen var herudover meget information,
arbejdsopgaver mm.
Svamp: Det fungerer ikke, at man ikke er der til hele generalforsamlingen, hvis man stiller op.
Det virker sjusket.
Marcus og Pelle (ansatte i Hus Forbi) skal stå for digitale medier - det bliver en masse ting der
skal prøves af. Pt er der en podcast og en QR-koder der levendegør fortællinger fra kalenderen.
6. Evaluering af Brugernes Bazar. (20 min)
• Hvad gik godt, hvad gik skidt?
• Hvad kan vi genbruge en anden gang og hvad gør vi næste år?
Svamp: Jeg synes det gik godt, men det var svært at fange folk.
Pia: Jeg synes da, spejlkabinettet trak mange folk til. Men der var flere der savnede, at der var
nogle SAND folk at tale med ved bordene.
Det fungerede ikke så godt med socialrådgiverne. De snakkede mest med Kim Allan.
Det var mærkeligt, at Hus Forbi ikke var der!
Svamp: Det var der også flere nævnte på Hus Forbi’s generalforsamling, og det er taget til note.
Jeg tror de er med næste år!
Hvad skal vi gøre anderledes næste år?
Svamp: Mere effektiv synliggørelse
Kim Allan: Reklamere for socialrådgiverne
Pia: Dem ved siden af os havde noget, man kunne vinde - det trak folk til!
Mas: Bingo i miniformat.
7. Konfliktkursus i SAND regi, v. Michael (15 min.)
Michael er her ikke, så Ask tager over.
Michael har været glad for at være på konflikthåndtering og har talt med Ask om det. Typisk
har konflikthåndtering ligget i Tillidsmandskurserne - men det gør det ikke mere.
CFSA (frivillighed.dk) holder kurser i konflikthåndtering - Sofie finder info, og hvis kurserne er
gode og der er mange der gerne vil med, kan man få dem til at arrangere for ens egen
organisation.
Dem bruger vi, frem for at lave vores egne. Hvis mange af vores folk deltager og siger, at vi med
fordel kan lave dem i SAND regi, kan vi få Center for frivilligt socialt arbejde til at lave et kursus
for os. Hvis vi kan garantere at samle et helt hold, stiller de undervisere til rådighed. Vi skal
betale kursusstedet.
8. Bogen ”At drømme så stort at det knapt kan være i min lomme” er udgivet.
- Info om hvor den kan købes
- Evt. afholdelse af oplæsningsarrangementer i boghandler, virksomheder mm. (15 min)
Bogen er blevet til efter en række skriveworkshops, SAND holdt i 15, 16 og 19. Bogen udkom d.
3/10 og kan købes ved alle boghandlere og ved henvendelse til forlaget www.antipyrine.dk Den
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koster 160,Vi har en idé om at lave nogle oplæsningsarrangementer, hvor deltagere kan læse op af bogen
og præsentere det arbejde, der ligger bag. Pt er der to arrangementer i støbeskeen i Aarhus. Og
så evaluerer vi på, om det er noget, der skal bredes yderligere ud.
9. Evt. (10 min)
Der er bisidderkursus d. 19. - 20/11. på førstedagen inviteres nye folk. Der er godt booket op.
På andendagen inviteres ’gamle’ bisiddere med, så de kan møde de nyudklækkede.
Så gamle der gerne vil med - ind og meld jer på, på hjemmesiden!
På seneste Fælles SAND møde kom der ikke ret mange. Skal vi lave et nyt koncept?
Skal man køre samme koncept - og så lægge det på en boform??
Skal man lave noget regionalt?
Noget helt 3.?
Karin: jeg synes det er godt som det er!
Kim Allan: Vi havde ikke nogen nye, vi kunne tage med… derfor kom vi ikke…
Idéer til temaer:
- Hvervning af nye medlemmer/hvordan får vi nye folk med? (Ask: Der er planlagt hvervemøder
på Fyn og Jylland)
Ewald: Vi har været for sløje til at komme ud på boformerne…
Robert: Vi lavede en kæmpestor hvervekampagne på Saxenhøj sammen med René, og det er
jeg glad for den dag i dag…
Moos: I NV Sjælland har vi ikke noget fast lokale, så vi roterer året igennem på boformerne og
værestederne - og det gør det ikke nemmere at rekruttere. Eller måske mangler vi bare
redskaberne.
Svamp: Det gør det heller ikke lettere, når der er interne ting i udvalget, der gør at andre ikke
har lyst til at være med.
Vi snakker om, at det er en svær balance at rumme alle, og samtidig få lavet opgaverne. Det er
forstyrrende og uproduktivt, at folk er så påvirkede, at de ikke kan deltage relevant i mødet
og/eller ligefrem forstyrrer mødet.
- Lobbyarbejde, politisk indflydelse - få indflydelse på eget liv
- Rettigheder
24/10 2019
/Sofie Bay-Petersen
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