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Præsentation af deltagere
Side 2, 3, 4: Referat
Præsentation af deltagere.
Michael, bor på Shelter Forsorgshjem, Aabenraa.
Er 41, har boet på gaden siden han var 12, Hus Forbi-sælger. Forsøger at etablere sig med en
husbåd men har haft bøvl med Københavns kommune.
Henrik MAS, Formand i SAND Trekanten og næstformand i SANDs hovedbestyrelse.
Da Henrik var hjemløs var der ikke noget der hed SAND, udsatteråd og andet. Derfor er han nu
med for at være med til at gøre en forskel. Han er guide ved Gadens Stemmer (Vejle).
Mette, bor på Dalhoffsminde, Slivsø 1.
Er 51, har boet på Dalhoffsminde siden december og er rigtig glad for at være der. Hun har to
voksne børn. Har en kæreste, der også bor på Dalhoffsminde. Hun blev nysgerrig på
generalforsamlingen ved et beboermøde på Slivsø.
Jan, bor på Shelter Forsorgshjem, Aabenraa.
Er oprindeligt fra Vojens. Blev hjemløs efter et endt ægteskab. Har også boet i campingvogn i et
halvt år og flyttede på Shelter da det blev for koldt i campingvognen.
Nancy. Ansat ved SAND og er socialrådgiver.
Det bruger hun meget i sit arbejde i SAND, ved at hjælpe medlemmer og andre hjemløse med en
masse udfordringer med forsorgshjem, kommuner og lign. Derudover er Nancy tilknyttet samtlige
Jyske, og et enkelt Fynsk, udvalg hvor hun støtter op i det ”daglige frivillige arbejde”.
Tobias. Ansat ved SAND som event-/projektmager.
Ansat til at støtte op om medlemmernes lokale og nationale aktiviteter.
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REFERAT
1. Valg af dirigent og referent
Nancy er valgt som dirigent.
Tobias er valgt som referent.
2. Valg af stemmetæller
Henrik og Tobias er stemmetællere.
3. Formandens beretning
Udvalget har i en årrække været udfordret med max to medlemmer ad gangen og derfor er der
ingen beretning for det seneste år. Der er nemlig ingen eksisterende bestyrelse.
Nancy giver en kort præsentation af SAND. Det er en brugerorganisation. Alle medlemmer er
nuværende eller tidligere hjemløse – hvilket er adgangsbilletten til at være medlem og frivillig i
organisationen. Det er en politisk interesseorganisation, derfor er det SANDs fornemmeste opgave
at skabe aktiviteter der giver genlyd i, og deltage i, det politiske landskab i Danmark. Lokalt og
Nationalt.
Der er 12 sand-udvalg i Danmark og en hovedbestyrelse bestående af et medlem fra hver
bestyrelse samt en hovedbestyrelsesformand.
Der er en masse nationale aktiviteter årligt hvor vi bl.a. deltager i Folkemøde på Bornholm, stiller
op til Brugernes Bazar i Odense, der er kurser for medlemmer hvor man både kan blive bisidder,
komme på lovgivningskursus og lære om sine rettigheder samt en masse andre kurser.
Henrik: Man kan blive bedre til at hjælpe sig selv og andre, igennem de kurser der er i SAND.
Der er også en del arbejdsgrupper. Bl.a. Unge Crew (18-29) og International arbejdsgruppe.
Jan: Jeg har tidligere været medlem af SAND, hvor jeg har følt at Sønderjylland blev tilsidesat. Ofte
blev jeg stoppet på gaden, med min SAND-jakke på, og spurgt om alverdens ting.
Nancy: Heldigvis er der sidenhen kommet bisiddere til (hvilket er en mulighed for både hjemløse og
socialrådgiverstuderende at blive!)
Mas: Vi arbejder på, at vi på tværs af udvalgene bliver bedre til at hjælpe hinanden. Blandt andet
mellem SAND Sønderjylland, SAND Trekanten og SAND Sydvestjylland.
4. Regnskabsaflæggelse
SAND udvalgene søger årligt (nogle steder flere gange årligt) §18 midler ved kommunerne i deres
”kreds”. §18 midler er økonomiske midler til frivillige-organisationer.
Det der bliver brugt flest midler på, som regel, er transport. Transport for bisiddere, transport til
kurser og arrangementer i SAND og en drøm er at udvalgene også bliver gode til (bedre til) at
besøge de forskellige boformer i deres kreds. Eksempelvis kunne en udvalgsrepræsentant besøge
beboerråd på forskellige boformer.
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5. Godkendelse af budget
Budget for 2020 er delt ud fysisk ved generalforsamlingen.
I alt på kontoen står der 8.759kr ved udgangen af 2019.
Udvalgets midler kunne bruges på at komme rundt og besøge boformer, deltagelse i, eller
arrangere, aktiviteter i Sønderjylland for og med hjemløse.
Det antages at SAND Sønderjylland bruger indestående midler i 2020.
Budgettet er godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag ind.
Efter reglerne skal der forelægges forslag til generalforsamling, senest 8 dage forinden afholdelse.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nancy fortæller, at de der vælges ind, benytter den første tid af bestyrelsens beståelse på at blive
klogere på SAND. Der er også kurser for nye medlemmer (tillidsmandskursus) omkring hvordan
man er SAND bestyrelsesmedlem. Tillidsmandskurserne ligger i juni måned.
Det næste store arrangement, er generalforsamlingen for hele landet, den 31. marts.
Det afholdes i Odense og der skal vælges hovedbestyrelsesmedlemmer og vil være både
årsberetninger og mulighed for at tale med andre SAND-medlemmer fra hele landet.
Det er en god måde at lære en masse og få en bedre idé om hvordan det er at være medlem og
hvordan man kan arbejde sammen på kryds og tværs.
Nancy opfordrer nye medlemmer til at benytte sig af de bisiddere der er aktive i Sønderjylland –
de vil gerne hjælpe og dem kan der laves samarbejde med på mange måder.
Valg til Sønderjyllands bestyrelse.
- Mette vil gerne stille op, med det forbehold at der er forståelse for, at hun kan være med
så meget som hun kan. Hun har været nysgerrig på det længe og det er en
mavefornemmelse der fortæller at hun skal være med.
-

Jan vil gerne stille op, med det forbehold at der er fokus på at arbejde på hvordan og
hvorledes det skal fungere.

Mette og Jan er nu SAND Sønderjyllands bestyrelse for en to årig periode.
Der er plads til 5 bestyrelsesmedlemmer og I kan løbende ind-supplere medlemmer i bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter
Nancy fortæller, at Michael evt. kan prøve at deltage i nogle af møderne og mærke efter. Derfor er
han nu med som suppleant.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Sekretariatet er revisionsansvarlig ift. §18 midler og andet.
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10. Eventuelt
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