Bestyrelsesseminar 2019, 13 - 14/8 2019
Deltagere: Ewald (SAND Østjylland), Harald (SAND Nordjylland), Jonas (SAND Hovedstaden),
Murtaza (SAND Fyn), Christina (formand), Anders (SAND Vestjylland), Henrik Mas (SAND
Trekanten), Sanne Moos (SAND Nordvestsjælland), Rani (SAND Nordsjælland), Robert (SAND
Storstrøm), Karin (observatør fra SAND Vestjylland), Kasper Svamp (SAND Sydvestjylland) kom
senere.
Udvalg ikke repræsenteret: SAND Sønderjylland, SAND Sydfyn
Fra sekretariatet: Ask, Tobias og Sofie (ref.)
Tirsdag d. 13/8
Afklaring af kompetencer og interesser
Af overordnede temaer nævnes bl.a.:
- Alternative plejehjem
- Hjemløse kvinder
- Gadesovere
- Gadeliv; hvad er vigtigt for mig? Fx være tør, spise sig mæt, holde sig ædru
Dernæst går vi over til at lave en liste over bestyrelsesmedlemmernes personlige erfaringer
indenfor hjemløshed.

Bestyrelsens interesser ift. hjemløshed i et bredere perspektiv
Murtaza: Hjemløse skal ikke kriminaliseres, kriminalisering af hjemløse
Rani: Projekt fra Frankrig hvor hjemløse aktivt bliver mindet i eget miljø ved værdige, ikkeensomme bisættelser
Christina: Psykiatri, dobbeltdiagnoser, værdighed, værdig behandling af udsatte
Mas: Deportation af hjemløse ifm Tour de France i Danmark: At man som samfund forsøger at
skjule at man skaber hjemløse.
Christina: Hellesteder/’hjemløse-reservater’ eller ej..? Hvorfor er der dele af byen, man ikke må
være i? I starten var hellestederne jo et sted man kunne være i fred, nu er de så pludselig det
eneste sted man må være…
Harald: I Aalborg må hjemløse være hvor de vil, men så er der også hellestederne, hvor der ikke er
razzia mv.
Harald: SANDs bisidderkorps - en meget vigtig funktion
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Murtaza: Jeg vil gerne hjælpe med det praktiske - fx bazaren
Moos: Sociale, lokale netværk for hjemløse kvinder, ghettolovens konsekvenser for beboerne
Rani: Grønlændere, boligpolitiske område, ghettoloven,
Karin: Vil gerne med ud og høre oplæg om SAND, formidling af egen historie,
Christina: Byplanlægning, inddragelse af udsatte i byplanlægning
Mas: Netværk blandt NGO’er om fælles fodslag
Mærkesager
Med udgangspunkt i ovenstående, prøver vi at definere SANDs mærkesager.
Christina anfører, at alle punkterne er vigtige, og at det er vigtigt ikke at ’glemme’ nogle punkter.
Når der så kommer henvendelser, er det en sekretariatsopgave at sende journalisterne i rigtig
retning
Jonas: Det er vigtigt, at man får den hjælp man skal have og tør at tænke i alternative løsninger, så
man kan hjælpe folk videre. Hvad er problemerne? Er det misbrug eller bolig? Vi skal passe på at vi
ikke hele tiden ender på et politisk plan, og glemmer at have borgeren med…
Mas: Eksport til udkantskommunerne. Det er fuldstændigt grotesk at man kan eksportere
hjemløse og andre til udkanten…
Harald: Hvad er den største årsag til hjemløshed? Mangel på boliger eller for få penge?
Murtaza: Jeg tror ikke en gang, at kriminaliseringen af hjemløse er fuldt lovlig. Vi har jo allerede
tabt, hvis vi er kriminelle - så har vi ingen rettigheder…
Ewald: Vi har en plan om i Aarhus at lave et projekt, hvor vi tager ud til folk med en værktøjskasse
og får sat styr på deres nye hjem, så de kan komme til at føle sig hjemme… Når man får en
lejlighed, sidder man fra den ene dag til den anden og glor på fire vægge.
Rani: Hvorfor er der hjemløse? Der har vel altid være hjemløse, men i nyere tid er det et resultat af
spareøvelser… Man tager de svageste først, og så tromler man bare derudaf…
Harald: Housing First er ikke noget værd, hvis ikke der er støtteforanstaltninger.
Man kan være pro-aktiv og man kan være re-aktiv
Når man er reaktiv, så reagerer man på noget der sker
Når man er proaktiv, så sætter man selv noget på dagsordenen, der ikke bliver italesat andre
steder.
SANDs mærkesager
1. Boligpolitik/social ekskursion
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2. Stigmatisering/kastesystem
3. Kriminalisering af hjemløse
4. Bo på boform
Arbejdsdeling mellem bestyrelse og sekretariat
De ansatte i sekretariatet er fagpersoner
SAND folkene er erfaringspersoner, der har nogle erfaringer som vi skal have omsat, så andre kan
forstå hvordan og hvorfor man bliver hjemløs i dagens Danmark. Det kræver, at vi har tillid til
hinandens kompetencer og bruger hinanden bedst muligt.
Murtaza har nogle gange en følelse af, at sekretariatet beslutter ting hen over hovedet på ham lægger de overordnede linjer. Det synes han ikke er optimalt.
Men det er ofte sådan, at tingene er besluttet for længe siden af bestyrelsen - evt en tidligere
bestyrelse - og derfor kan det godt føles som om, man ikke er en del af processen.
Bestyrelsen træffer nogle overordnede beslutninge, og så går sekretariatet hjem og arbejder ud
fra de rammer. Men det betyder jo ikke, at der ikke er nogen, der ikke kan opfatte det på anden
vis. Derfor er det vigtigt, at vi har en løbende kommunikation om hvad hhv. bestyrelse og
sekretariat har mandat til.
Christina: Jeg blev fx rigtig sur, da vi skulle lave fakkeloptoget mod zoneforbuddet, der følte jeg
overhovedet ikke vi blev inddraget.
Vi får en snak om planlægningen af fakkeloptoget, og om at Hus Forbi dengang løb med bolden så
vi mistede kontrollen over eget projekt. Det sker ikke igen.
Samtidig skriver sekretariatet sig bag øret, at selv om planlægningen er stram og skal gå stærkt,
skal vi have hele organisationen med i planlægningen - i hvert fald på info-plan. Ellers er det også
svært for dem at tage ejerskab efterfølgende.
Hvem betaler billetterne?
Vi snupper en snak med udgangspunkt i Quick SAND. Bestyrelsesmedlemmer har særlige
privilegier ift. at få betalt alle billetter. Men skal de også have billetterne betalt af sekretariatet,
når de deltager på lige fod med andre SAND folk? Faren er, at man sender et bestyrelsesmedlem
fordi det er gratis. Hvorfor skal SAND betale for at der kommer et bestyrelsesmedlem, når det i
virkeligheden er nogle andre folk man hellere vil se? Fx Fælles SAND eller Temadage hvor vi faktisk
helst vil se nogle nye.
Der er ikke nogen, fra bestyrelsen der kan genkende situationen.
Men hvorfor skal bestyrelsesmedlemmer have særstatus til arrangementer, der er lavet for de nye
eller for SAND folk?
Der er bred enighed om, at hvis det kun handler om signalværdi, er det lidt fjollet at ændre det…
Bestyrelsen ser det ikke som et problem. Vi forsætter som hidtil; SAND betaler billetter for
bestyrelsesmedlemmerne.
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Hvad vil bestyrelsen gerne have mere af? Hvad skal vi prioritere på arrangements-fronten?
Murtaza: Jeg har tidligere foreslået, at vi mødes dagen før et arrangement for at lære hinanden at
kende - altså flere sociale arrangementer.
Christina: Jeg kunne godt tænke mig flere og mere intensive bisidderkurser. Fx m to overnatninger
og med mere lovgivning. Og så kunne man på dén konto sløjfe éndags lovgivningskurserne. Vi får
flere og flere bisidderopgaver…
Karin: Tillidsmand 1 var godt - men Tillidsmand 2 var SUPER godt! Her fik jeg virkelig gode
relationer!!
Svamp: Sammenrystnings-ture 1 eller 2 gange om året, hvor formålet egentlig bare er at skabe
relationer. Det kunne jo være et telt på en mark, hvor formålet egentlig blot var at være sammen.
Det skulle være en måde at møde fællesskabet og lære hinanden at kende - for så tror jeg også, at
man ville have mere lyst til at møde op på møderne og være med. For så kender man hinanden.
Christina: Flere tudekurser (skrivekurser, ref.). Evt. i kombi med medie-kurser.
Rani: Kunne godt tænke mig, at vi var værter ved arrangementer/dialogmøder med
samarbejdspartnere, fx ministerier, styrelser, udvalg, ansatte for at de kunne høre de hjemløses
stemme. Et SAND-seminar hvor vi diskuterede hjemløshed. Fx den gode løsladelse…
Christina: Flere aktioner!!
Jonas: Det skal ikke være sådan en kaffe-klub for os selv. Der er mange der ikke kender SAND. Så vi
skal blive bedre til at gøre opmærksom på os selv med flere aktioner. Jeg ved I gjorde det i Aarhus,
hvor I tog et event fra Folkemødet og brugte det - og måske kunne man gøre det i andre byer
også. Og hvis det bliver større, kommer der mediedækning på, og så kommer vi bredere ud!
Christina; Det er alt andet lige lettere at få folk med til aktioner end møder. Og sagen er jo alvorlig
nok…
Svamp: Jeg kunne egentlig godt lide Ranis idé, kunne man fx invitere sagsbehandlere mv og gøre
dem klogere på hjemløses verden.
Murtaza: Lovgivningskurser - eller i hvert fald mere lovgivning.
Jonas: Mere ”SAND mener…” - og være mere tydelige omkring det!
Rani: Flere mediekurser - evt. regionale. Gerne mere med Jeanette! (- Refstrup, fra CFSA, ref.)
Jonas: Lovgivningskurset er lidt for løst fra hoften… Det er vigtigt at vi har et lovgivningskursus også for folk der ikke er bisiddere. Men det var sgu lidt for løst… Der skal kigges på formen.
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Rani: Jeg er enig. Det virker for tilfældigt.
Christina: Det er vigtigt, at der er lidt blandet lovgivning. Selvfølgelig er det vigtigt med
boformerne og alt det, men det er altså også vigtigt at kende sundhedsloven fx
Vi er ret meget bagud ift programmet.
Vi skubber programmet med videoproduktion til dagen efter.
Punktet ’påvirket i SAND tøj’ tager vi som en løsere snak i aften efter maden.

Påvirket i SAND tøj

Efter en lang snak bliver vi enige om, at det er sekretariatets ansvar at tage fat i folk, der ikke kan
holde sig til kun at have en funktionspromille til SAND arrangementer og at tage en snak med folk
der er for påvirkede til at deltage relevant.
Samtidig er det SAND folks ansvar – og måske i særdeleshed bestyrelsesmedlemmernes ansvar, nu
det er dem der har været med i snakken her – at gøre de ansatte opmærksomme på, at der er
deltagere, der har en uheldig adfærd.
Onsdag d. 14/8
Hvordan får vi politisk indflydelse?
Tobias starter med at gennemgå Edward de Bonos seks kasketter og beder os fokusere på, om
man er fx kritisk, neutral, følelsesladet, kreativ mv. når man går ind i en diskussion eller en proces.
I grupper, sammensat efter geografi/SAND udvalg, studerer vi lister over nyvalgte til folketinget
for at finde ud af, hvem der kunne blive gjort interesseret i hjemløsesagen, samt hvem fra SAND
der ville være interessant at tage med til et møde, fordi vedkommende har nogle personlige
erfaringer med ’sagen’. Formålet med at sprede ansvaret for politikerkontakten ud er, at få fat i en
bredere kreds af Folketingspolitikere, samtidig med at vi involverer og bruger vores lokale
udvalgsfolk mere. De politikere, der udvælges, skal have et tilhørsforhold til udvalgets område.
Politikere:
• Ane Halsboe Jørgensen (A) - Nordjylland
• Birgitte Vind - (A) - Vejle. Mas og Svamp har tidligere haft hende med på byvandring
• Karina Lorentzen (F) - Mas og Christina
• Lars B. Mathiasen (Nye Borgerlige) - Aarhus
• Anders Kronborg - Svamp
SAND Hovedstaden er pt i dialog med Torsten Gejl (Å) og Aaja Chemnitz Larsen (grønlandsk
politiker).
Vi arbejder videre med politikermøderne ude i udvalgene. Sekretariatet (Ask, René og Nancy)
støtter op.
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Samtidig tager formandskabet (Mas, Jonas og Christina) og Ask kontakt til de socialpolitiske
ordførere, for at få et møde i stand.

Hvem skal vi stille op til Hus Forbis bestyrelse
SAND har to pladser i HFs bestyrelse, og de pladser har hver en suppleant. Bestyrelsesposterne er
for 2 år ad gangen. Dvs. der er 1 på valg hvert år. I år er det Christina. Jens har et år mere.
Suppleanterne vælges hvert år.
Vi skal stille 2 op til den ene bestyrelsespost. Den, der ikke vælges, går videre til
suppleantposterne, hvor vi skal stille 3 op til de to suppleantposter. Vi skal finde 4 - for vi skal
bruge 3 og der skal stilles 1 ekstra op.
Christina: Jeg synes det har været en blandet fornøjelse. Det har været op ad bakke. Der er en
leder, der bestemmer på en måde, der har gjort det knaldhårdt. Jeg har følt mig som gidsel. Det,
der meldes ud til sælgerne, er ikke det vi har besluttet. Vi kommer til at stå på mål for andres
beslutninger. Og det er hårdt. Jeg føler tit, at sælgerne bliver narret og bliver bildt ind at det er
deres avis, og det er det ikke. Jeg føler, jeg har stået meget alene med det.
Christina ved ikke, om hun vil stille op igen. På den ene side har hun lyst til at trække sig, på den
anden side har hun et stort hjerte for Hus Forbi/avisen og vil gerne kæmpe for det.
Pt. er Kim Allan suppleant for Christina
Jakob er suppleant for Jens Vestergaard
Rani: Hus Forbi og SAND er to meget forskellige ting med to forskellige fokus.
Ask: Det er jo ikke nødvendigvis nogen fra SANDs bestyrelse der skal sidde i Hus Forbis bestyrelse.
Det kan også være nogen, vi peger på. Kim Allan (SAND Hovedstaden) vil gerne stille op igen, til
både bestyrelsespost og suppleantpost.
Ask opfordrer Christina til at trække sig fra HF-bestyrelsen og komme ud og bruge sine kræfter
hvor de i højere grad bliver værdsat og hvor det ikke er så frustrerende for hende…
Enten skal vi lave en model hvor folk melder ind på mail - eller lægge beslutningen i
bestyrelsesmødet til september.
Svamp melder sit kandidatur. Han har både erfaring med avissalg, taler med mange andre sælgere
og har en konstruktiv tilgang til bestyrelsesarbejde.
Jonas foreslår Kim Allan, han er meget aktiv i Hus Forbi
Vi beslutter at stille Kim Allan og Svamp op til Hus Forbis bestyrelse. Vi holder bestyrelsesmøde til
september, hvor vi sætter navne på de to sidste kandidater.
Indtil da tænker vi over om der er nogen i baglandet der kan være gode. Navne meldes ind til Ask
på mail.

Brugernes BaZar
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Årets tema er Lighed i Sundhed
Vi dropper merchandise-standen - men har tre aktiviteter:
•
•
•

Gæt en medicinering og få en fejldiagnose: Jellybeans med forskellig smag - et samtalerum
hvor man kan møde SAND…
Spejlkabinet: Forskellige spejle, hvor man trækkes og strækkes. Sjove statements! Folk skal
tage en selfie og dele! Varetages af Fyn og Sydfyn
(Idé: Kom og se en hjemløs! Det er et helt almindeligt spejl)
Speed-bisidning: Man fortæller sit navn, kort om sin situation og giver kontaktinfo. Man
kontaktes efterfølgende af en lokal bisidder: Varetages af René, Nancy, bisidderkorpset,
SAND folk cirkulerer på pladsen og ’hverver’ folk…

Tour de Boform
Der er lavet et udkast til en tour-plan. Den skal lige konfirmeres, så sendes den rundt til
bestyrelsen.
Nu skal der laves plan for aktiviteter - fx grill, bowling, spejlkabinettet mv…
Vi laver en plan hvor campingvognen bemandes af en rullende vagtplan…
Datoer for kommende møder (Ask, find ud af om man må have hund med??)
12/9 - TAMU
24/10 - TAMU
10/12 - I Nyborg hos Villa Gulle
Møde mellem SBH og SAND; Hvem skal med og hvad skal vi tale om?
SBH er en organisation for herberger og forsorgshjem. Dem holder vi møder med, med jævne
mellemrum. Tidligere har vi også holdt en årlig konference sammen.
Det mest konstruktive er at finde temaer, hvor vi har fællesinteresser. Vi har talt med dem om
klageregler fx, tilstrækkeligt antal boformer, behov for billige boliger etc.
Vi kunne også problematisere den måde, de gør tingene på.
Mødet er typisk kl. 11 - 13 inkl. frokost. Vi plejer at sende 3 - 6 SAND folk. Det foregår på
Frederiksberg (Lærkehøj)
Rani har været med før, og han vil gerne med igen. Der er typisk en god stemning, vi er ikke enige
om alting, men det plejer at gå godt, og det er en vigtig relation at holde fast i.
Er der noget vi gerne vil diskutere med SBH?
Jonas: Opkrævningen for opholdsbetalingen er overgået til kommunen. Det betyder, der kan gå op
til 3 måneder før du opkræves. Det kan godt være en udfordring at lægge penge til side. Man
risikerer at komme i større og større gæld til kommunen.
Christina: Målgruppe-skift ift. om man er målgruppe for natpladser eller herbergspladser. Der er
også hele snakken om husregler - der evt er mod loven. Fx at man skriver under på, at man køber
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mad på stedet. Men der er lige lavet om på loven så man ikke kan tvinges til kost mere. Dvs.
husreglerne går mod lovgivningen.
Murtaza: Så længe noget er mod loven, så kan der ikke bare være nogle husregler, der
overtrumfer dem…
Ask: Der er også tale om herberger/forsorgshjem, der tager ’referencer’ på folk, der gerne vil ind.
Dvs en udsmidning kommer pludselig til at gælde ikke bare på et enkelt forsorgshjem, men på en
hel række.
Der er et par stykker der nikker til, at de har oplevet/hørt om noget lignende.
Rani: Jeg har en sag fra Græsted, hvor der er et ungetilbud, hvor beboerne slet ikke ser personale i
tilstrækkelig grad…
Ask: Vi kan jo diskutere ’de falske 110-pladser’ hvor der ikke er døgnbemanding, hvor de ikke lever
op til kvalitetsstandarderne etc…
Robert, Christina, Rani vil gerne med til møde med SBH. Det besluttes.
Evt.
Rani har været til dialogmøde for de regionale udsatteråd. Sjursen opfordrede til, at der blev
oprettet udsatteråd i de øvrige regioner. Rani opfordrer til, at vi bringer opfordringen videre. Ask
og Rani laver et skriv.
Murtaza vil gerne med til møde i Rådet for Socialt Udsatte. Der holdes åbne møder og
arrangementer. Vi holder øje.
Robert: SAND Storstrøm har været til møde med Stevns kommune mhp oprettelse af udsatteråd.
Christina: En orientering. Christina har været i dialog med sundhedsministeren. Hun har skrevet en
mail samme med Anja Plesner fra Brugernes Akademi. Sofie sender den rundt. Det har resulteret i
at de skal til møde i ministeriet.
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