SAND Bestyrelsesmøde 9/2 2022
Deltagere: Mas (Trekanten), Pino (Østjylland), Jonas og Charlotte (Hovedstaden), Carsten
(Nordvestsjælland), Mette (Storstrøm), Vivi (Fyn), Kit (Nordsjælland), Lasse For Fred og Hans
(Sydfyn), Eluf (Vestjylland).
Afbud: Pia (Fyn).

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Er vi beslutningsdygtige?
Runden rundt
Oplevelsesmillioner med Tobias K
Folkemøde opdatering
Ny repræsentant i Udsatterådet i Region Syddanmark
Valg til frivilligrådet
Status på planlægning af lokale generalforsamlinger
Ny Målplan
Evt.

1. Er vi beslutningsdygtige?
Ja, alle undtagen Lasse og Charlotte har stemmeret.

2. Runden rundt
Østjylland: Vi har samarbejdet med et par udvalg omkring aktioner med Borgerforslag.
Trekanten: Også været aktiv omkring Borgerforslag. Vi har fået Recovery Bulls til Vejle, som vi vil
samarbejde med. Recovery Bulls laver sportsaktiviteter.
Vestjylland: Der har været aktioner i Herning og Holstebro. Der er besøg på boformer med et par
unge fra Vestjylland som reklamerer for generalforsamlingen.
Sønderjylland: Har et par unge, der har mod på at starte udvalget op og har deltaget i aktion på
gaden i Sønderborg.
Fyn: Vivi har deltaget i valgmøde på Paraplyen og møde med Brian Dybroe (socialrådmanden).
Vivi er mest til det spontane gadearbejde.
Sydfyn: Der har været stille og roligt. Vi afholder GF på Lunde Forsorgshjem d. 28/2.
Nordvestsjælland: Vi har også afholdt aktioner omkring Borgerforslag, planen var vi skulle have
lavet en i Holbæk men den er udsat pga. afbud og sygemeldinger. Susanne har sagt ja til at fortsætte
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i Slagelse udsatteråd. Vi har fået en suppleantplads i Roskilderådet. Martin sidder i Holbæks
udsatteråd. Varmestuen i Korsør har færre åbningstider i hverdagen, den er nu blevet kommunalt
fremfor Kirkens Korshær.
Generalforsamlingen bliver holdt på Roskildehjemmet.
Storstrøm: Robert og Linette har trukket sig fra SAND Storstrøm, så lige nu er Mette alene i
udvalget med støtte fra Bongo. Vi har generalforsamling d. 25/2 og var i går på varmestuen i
Næstved for at reklamere for GF. De var efterfølgende på beboermøde på Marskgården med ca. 15
beboere.
Mette har håb om et tættere samarbejde med de omkringliggende udvalg, både til
generalforsamlingen og det fremtidige møde.
Hovedstaden: Har været meget aktiv omkring Borgerforslag, både på gaden og på Christiansborg.
Hjem Til Alle Alliancen har fået ny direktør som er Kira West, som også er ny forperson for Rådet
for Socialt udsatte. Vi holder GF d. 24/2. Charlotte har kontaktet Styrelsen for arbejdsmarked og
rekruttering, for at høre hvor mange penge kommunerne sparer ved at nægte at udbetale berettigede
ydelser til borgere.
Bornholm har spurgt om vi vil være en del af deres udsatteråd.
Nordsjælland:
Vi er en fasttømret gruppe og dækker godt kontakten med de hjemløse i området. Vi har givet
interview til Produktionsskolen Absalon og socialrådgiverskolen. Vi har haft bisiddersager rundt
omkring. Vi har delt julegavekort ud. Kit oplever der mangler et sted for hjemløse ved Hundested,
der er en del steder der er blevet lukket ned, hvor hjemløse har opholdt sig. Kit har delt en del
borgerforslagskort ud.
Sekretariatet:
Vi har brugt tid på at få GF på benene og brugt en del tid på Borgerforslag. Vi har kontaktet
politiker som kan formidle forslaget videre. Ny Borgerlige vil debattere det i Folketinget. Vi har
fået mulighed for at indkøbe ny server og router og andre nødvendige ting. Nye stole til kontoret er
også indkøbt. En fyr har samlet 26.000 kr. ind til SAND i forbindelse med en lodtrækning om en
Playstation 5.
Der er fuld gang i UngeCrew som har været afsted en del gange og fået lært en del omkring at filme
og klippe kortfilm.
Grønlændergruppen har haft til opgave at stå til rådighed for socialstyrelsen og dele deres viden
omkring grønlændertilbud og problematikker. Der er kommet en rapport fra styrelsen, hvor
SAND’s grønlændergruppe er meget repræsenteret.
Nyt fra HusForbi:
Vi har haft en turbulent tid. Rasmus er ikke længere ansat og Brian er nu midlertidig leder. Der er
også gang i forberedende arbejde i det nye refugium. Vi har planlagt et fremtidigt seminar blandt
bestyrelse og distributørerne, højest sandsynligt i april. Der arbejdes på at starte et refugium op i
Aarhus. Pant for pant kører også rigtig godt.

3. Oplevelsesmillioner med Tobias K (onlinegæst)
Byer + datoer
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19. maj, Aarhus
22. maj, Fredericia
24. maj, Odense
26. maj, København
28. maj, Vordingborg
- De forskellige ”venues” (steder festerne holdes i byerne) er valgt ud fra hvor det er lettest, rent
logistisk, at holde fest.
- Det er tanken at man er frivillig på den festival der foregår i ens egen by. Det giver mulighed for at
inddrage nogle friske kræfter og det er en fed måde for os at have medejerskab på festerne.
- Frivillighed betyder at deltage som ”vært”. Eks. kan man være i garderobe, være ”guide”, stå ved
en af aktiviteterne på pladsen
- Vi skal se festerne som mulighed for at vise folk hvad SAND er og hvad det kan være, udover
bestyrelsesarbejde. Det er en fed mulighed for jer at få flere medlemmer i jeres udvalg – eller som
frivillige i jeres udvalgsområder.
- Der er lagt op til at Aarhus + Kbh. har deltagerantal på 500-700 (jeg er ikke sikker på det faste
tal), de andre byer er der lagt op til 200-300 deltagere. Dette er bestemt ud fra budget.
- Der blev spurgt til valget af Fredericia fremfor eks. Sønderjylland og Vestjylland, da Fredericia og
Odense ligger tæt (geografisk). Fredericia er valgt, fordi det er et ”transport knudepunkt” for
Sydvest-/Sønderjylland og trekantsområdet. Aarhus kan agere knudepunkt for Nord- og
Vestjylland.
- Der er lagt op til at der skal være minimum 1 gratis måltid og en drikke, når man deltager i festen
som gæst. Vi har prioriteret at man kan få gratis mad fremfor eks. gratis alkohol. Der kommer
stensikkert til at være gode aftaler, lige som på Brugernes Bazar, hvor alkohol ikke koster en
bondegård. Men mad og vand er prioriteret.
- Festerne foregår i dagtimerne, så det bliver lettere for gæster (og frivillige) at komme til og fra.
- Der kommer mere info om artister og aktiviteter snarest, men indtil videre ser det ud til at vi har
Folkeklubben i Aarhus (19. maj) og at vi har Per Vers som konferencier hele landet (undtagen
Kbh.)
- Der blev spurgt til festens budskab. Ud fra allerførste SAND udspil (bestyrelsesseminar/-møde
august 2021) og i dialog med LVS og Hus Forbi, har vi valgt at budskabet er ”FEST” og ”GOD
OPLEVELSE”.

4. Folkemøde opdatering
Vi har lejet spejderhytten vi har haft de sidste par år (bortset fra sidste år). Der bor vi sammen. Der
er også mulighed for at tage siet eget telt med og slå op i haven.
Man er hele tiden sammen med andre. Vær indstillet på at man skal være meget social og arbejde
hårdt. Men det er en fed oplevelse.
Ultimo februar
Vi kontakter samarbejdspartnere og andre, vi tror kunne være interesserede i at ”leje” vores scene
og udstyr.
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15. marts
Ansøgningsfrist for deltagere
4. april
Endelig udvælgelse af deltagere (12 stk.)

Medio maj
Folkemødeworkshop
Vi samler flokken til:
Temabestemmelse (overskrift)
Forventningsafstemning ift. form og indhold af deltagelse
Vi laver praktiske ting, som eks. bannere, udkast til postkort eller andet.
Deltagere melder sig under fanerne ved eks. debat, event/optog, praktisk hold.
14.-19. juni - DELTAGELSE I FOLKEMØDE 2022 – BORNHOLM

5. Ny repræsentant i Udsatterådet i Region Syddanmark
Mas ønsker ikke at fortsætte sit repræsentantskab i Region Syddanmarks udsatteråd og efterspørger
derfor en anden. Mas oplever ikke det er brugerrepræsenteret – han er den eneste, resten er
fagpersoner og politikere. Spørgsmålet er om vi overhovedet skal have en repræsentant i Rådet?
Bliver vi overhovedet hørt? Pino foreslår vi skal lave en offentlig gimmick ud af det og gøre
opmærksom på at det er langt ude at der ikke er ordentlig mulighed for at blive hørt som bruger.
Ask foreslår at Mas og ham skriver et indlæg til en avis eller anden relevant platform, hvor de gør
opmærksom på dét at sidde i rådet som ene bruger og ikke føler sig hørt. De kontakter andre
relevante brugerorganisationer for at høre om de er blevet spurgt til at være en del af Rådet.

6. Valg til Frivilligrådet
Vi kan stille med en kandidat senest 13/2. Charlotte informerer kort omkring rådet og det arbejde
der ligger i det.
Charlotte vil gerne stille op for SAND. Bestyrelsen bakker op omkring Charlottes kandidatur.

7. Status på planlægning af lokale generalforsamlinger og hvordan sikrer vi at alle typer
hjemløse kommer med i SAND?
Der er inviteret og udsendt til alle generalforsamlinger. I må gerne tage ud og sikre, at plakater er
hængt op og sikre at beboerne inviteres og deltager.
Mette syntes der mangler noget nyt op opdateret info materiale omkring ”Hvad er SAND?”
Pino opfordrer til at man som udvalg skal huske at spørge nabo-udvalgene om hjælp til forskellige
tiltag.
Vivi foreslår at alle udvalg får en printer, så det er muligt at printe materiale.
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Det kan være udfordrende at fastholde nye medlemmer i udvalgene, hvordan kan vi sikre at
udvalgene bliver mere åbne og inviterende? Mas siger vi skal være opmærksomme på at holde åbne
møder.
Måske skal vi invitere mere ind til aktiviteter og ikke så meget møder.
På Marskgården har de lagt invitation til generalforsamlingen på deres infoskærm.
Kit mener det er vigtigt at vi også skal huske at give kredit til os selv. Vi er gode til at komme i snak
med folk på gaden og gør opmærksom på hvad SAND er og hvad de kan bruge os til.
Jonas foreslår at når der kommer nye med i bestyrelsen, så er det vigtigt at de bliver inviteret med til
arrangementer.
Udvalgene skal overveje hvordan de sikrer, at der kommer så bred en vifte af medlemmer i deres
udvalg og til Hovedbestyrelsen – så fordelingen omkring nuværende og tidligere hjemløse bliver
mere lige.
Vi skal sørge for at få nye hjemløse ind i organisationen. Og at fastholde dem. Vi mangler
gadehjemløse især og sofasovere.

8. Ny målplan. Tilskudsforvaltningen har bedt os uddybe vores målplan.
Ask præsenterer SANDs målplan. Der er ikke lavet de store ændringer ift. formål og aktiviteter,
men planen er blevet uddybet og specificeret. Der er sat et forklarende skema ind. Bestyrelsen
godkender målplanen.

9. Evt.
Lasse For Fred arbejder stadig med Tiny Houses i Svendborg.
Kit er i tvivl om hvem hun skal henvise til, Gadens Juristen eller Stenbroens Jurister. Bestyrelsen
tænker begge kan bruges og henvises til.
Rock Nalle har fødselsdag d. 10/4 og den dag åbner der et museum om ham tæt ved Holbæk.
SAND er inviteret til reception og såfremt museet giver overskud, går det til SAND.
Ask kommer nok til at bede om ekstra til lønninger, som han også advarede om han nok ville, da
emnet blev behandlet. Han tager det med på et bestyrelsesmøde.
Driftsbudgettet for 2021 er der fejl på grund af ændringer på bisidderbudgettet. De ændringer er
ikke kommet ind i driftsbudgettet, men det betyder intet. Det er småtterier der er flyttet rundt på.
Såfremt der ikke er indkomne forslag på dagsordenen, mødes vi til SANDs generalforsamling d.
29/3. Kommer der forslag, mødes vi d. 23/3.
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