Bestyrelsesmøde 8.6.22
Mødecenter Odense
Deltagere: Eluf (Vestjylland), Carsten (Nordvestsjælland), Rikke (Sydfyn), Mas (trekanten), Johannes
(Sønderjylland), Pia (Fyn), Svamp (Sydvest), Mette (Storstrøm)
Afbud: Jonas (Hovedstaden), Pino (Østjylland), Christian (Nordjylland), Christina (Formand), Rani,
(Nordsjælland)
Dagsorden
1.

Er vi beslutningsdygtige
Vi er beslutningsdygtige. Fem er nok, vi er 8 deltagende (med Svamp) – Sønderjylland/Johannes har ikke
stemmeret.

2.

Runden rundt
Formandskabet:

Trekanten:
Der har været udsatterådsmøder.
Vejle er en stor kommune og har intet forsorgshjem – der er kommet ét. Der bor dog ingen Vejleborgere
derude. Vejle Amts Folkeblad har været interesseret i natvarmestue i Vejle, der koster 8.000kr/døgn, da
der kun er én bruger af stedet. Dette skal nu evalueres af kommunen.
Der er Tour de France-etape, med start i Vejle, i start juli. Der skal vi lave noget ballade!
Udvalget har aldrig været større.
På fredag skal Mas lave et oplæg for B.L. (Sydkredsen.) Der vil Mas have fokus på, at der skal laves
alternative boliger og andre typer tilbud, der går udover de almindelige boligformer.
Mas skal til møde med Astrid Kragh, i forbindelse med hjemløsereformen, sammen med KL, Hus Forbi og
andre. Dette partnerskab er inviteret med til at holde øje med udviklingen. Hvordan går det? Er det de
rigtige byggerier? Bliver folk sendt til boformer, fordi de siger nej til lejlighed? Og andet.
Storstrøm:
SAND Storstrøm har nu to medlemmer! JUHU! Sanne Bech fra Saxenhøj er kommet med. Hun er også
tilmeldt T2 i morgen.
Mette er meget aktiv og har været meget aktiv op til festivalerne.
Mette fortæller på værestederne, om SAND, og håber det kan give flere nysgerrige folk.
Mette er ude og repræsentere SAND, ofte, på Café Håbet.
Mette skal til møde med Udsatterådet, i Nykøbing Falster. De er endelig kommet i gang med opstarten af
et udsatteråd. Stormøde, i dag, kl.16:30. Det er på tide, at der sker noget!
Nordvestsjælland:
Helle er lige kommet ind i udsatterådet i Holbæk. Hun og Bongo var til afklaringsmøde i denne uge.
I august skal Nordvestsjælland til et ”mini folkemøde”, i Kalundborg Kommune.
Det kæmpes lidt med dårlige nyheder fra Slagelse Kommune – de har forregnet sig i deres budget. Derfor
er udvikling af skæve huse ved Toften, sat på hold/stoppet.
Moos er stadig en del af Social Driveout, men det er kun næste måned. Derefter er der 1 måned
finansieret af Toften og KFUM. Derfra vides det ikke, hvordan det skal forløbe. Der er fyret 44 social
fagligt ansatte i kommunen.
Ovenstående er sat ind, for ikke at ryge under administration af staten.

Sekretariatet:
Ask har indberettet kønsfordelingen, i bestyrelsen. Det er noget nyt man skal. I har fået en mail med kopi
af indberetningen.
Vores borgerforslag er blevet til et beslutningsforslag, ved Nye Borgerlige. Det er nu videre til anden
afstemning (9. juni 2022). Det tegner ikke til at blive vedtaget og skulle behandles som et lovforslag. Nye
borgerlige går efter, at det skal til afstemning, så det bliver tydeligt hvem der stemmer for og imod.
Hjemløsereformen, der lægger op til, at der over de næste mange år skal bygges boliger til hjemløse, og

1

at der skal laves en bostøtte, inspireret af housing first i boligerne. SAND tager del i dialogen omkring,
hvordan det sikres, at boligen bliver til virkelighed. Bl.a. har vi lige lavet et høringssvar til Boligministeriet.
Den sociale dialog om reformen igangsættes i efteråret. Der skal laves lovgivning, der får boligindsatsen
og den sociale indsats til at forenes.
Socialministeriet vil vide mere om afvisninger på § 110 boformer. Derfor skal boformerne nu indberette,
når man afviser. Dette for at vise, hvad der er årsager og hvordan boformlandskabet ser ud. ”vil vide det,
for at skabe politiske indsatser der kan afhjælpe eventuelle problemer.” Det er dog ikke lovligt at afvise,
eks. pga. pladsmangel, derfor kan boformerne ikke have interesse i at vise, at de afviser folk, mener Ask.
Derudover er der ikke mange hjemløse der ønsker at lade sig registrere, hvis ikke de kan få en plads.
Det, bestyrelsen skal være opmærksomme på 1. juli 2023, er; hvorfor bliver folk afvist? Hvorfor bliver folk
smidt ud? Boformerne må smide ud på et hvilket som helst grundlag, indtil der klages over det og klagen
får medhold. SAND råber højt om uretfærdighederne der er til stede i hele misæren. Vi har brug for flere
erfaringer/eksempler/oplevelser. SAND har både ombudsmanden og ministeriet i spil. Lige nu er der
ingen, der skal vurdere ”rimeligheden” – det er grotesk at klagemuligheden i praksis er frataget os. Sara
er meget optaget af ovenstående.
Igen i dette efterår har vi haft en masse arrangementer og kurser, med mange nye ansigter. Det bør vi
være stolte over.
Sønderjylland:
Johannes vil gerne lave et sønderjysk grand prix, hvor man kan lokke folk til at komme og vide mere om
SAND. 20 har allerede meldt sig nysgerrige! Johannes og Tobias K. arbejder på dette, på T2, de næste
dage.
Johannes mangler sin formand, har ikke set ham siden generalforsamling. Hverken Lukas eller Ann.
Mas foreslår, at man tager fat i sine naboudvalg til at lave aktiviteter.

Fyn:
I fredags var Carsten og Moos på besøg i Odense, for at mødes med Pia til ?
Pia, Per og Harald har deltaget i festivaler.
Pia og Per tager til Aalborg, søndag, og mødes med Christian, på Parasollen, og hjælper ham med at
fortælle om SAND.
Pia deltager i Folkemøde i næste uge og derefter tager hun på feriecamp.

Sydfyn:
Der er kommet en indberetning, til SAND, fra en beboer på Lunde forsorgshjem – om en ansat. Rikke har
ikke hørt noget fra Bongo, men en af dem (eller Ask) følger op med Sara.

Sydvestjylland:
Der sker ikke noget i Esbjerg. Det er svært at finde en suppleant, for Svamp.

Vestjylland:
Der var bestyrelsesmøde for nyligt, hvor det blev aftalt at tage på Viborghøj. Desværre blev dette aflyst,
pga. sygdom.

3.

Evaluering af Festivalen (15 min)
Bestyrelsen besluttede for godt et år siden at lave en f.estival. Det blev til fem festivaler rundt i landet i et
samarbejde med LVS og Hus Forbi. Der var plads til 1600 deltagere i alt. Vi var 1.000. Det er meget godt
gået for en ny festival, siger Tobias.
SAND har fået meget ros for vores indsats. I – de frivillige – er blevet rost for jeres engagement og jeres
arbejdsindsats.
Det har været vigtigt for de tre organisationer at vise, at vi kan lave noget fedt sammen for vores fælles
målgruppe. Det har også været vigtigt for os at vise andre hjemløse, hvad SAND er ud over
bestyrelsesarbejde. Det er lykkedes for os at lave noget fedt, vise at vi gør det i fællesskab og vise et
billede af os selv, som appellerer til hjemløse.
Der var flere frivillige fra SAND, der var med hele vejen rundt. I har taget ejerskab og vist engagement.
Culture Works (afviklere af festivalen) roser jer meget.
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Det har været en lang proces. Det har været tydeligt, at det kun har kunnet lade sig gøre, fordi vi har haft
folk udefra til at gøre det. Det er et kæmpe arbejde.
Der er ting, der kunne være gjort bedre. F.eks. kunne vi godt få flere deltagere, selvom 1.000 er flot.
Placeringen af stederne for festivalerne kan også justeres lidt. Det kan samarbejdet mellem de tre
foreninger også.
Festivalerne har også givet os et godt samarbejde med Hus Forbi (ovenpå nogle dårlige oplevelser, f.eks.
Folkemødet). Nancy og Bongo har vist deres ansigt for flere nye hjemløse. Det kan vi bruge fremadrettet.
Nordjylland er lidt kede af, at der ikke var en festival i Aalborg, siger Eluf. Han vil gerne have at SAND
holder festivalen igen. Han synes stedet i Århus var hyggeligt. Det føltes ikke som om det var i byen.
Pia synes alle festivalerne var gode. Der var dog alt for få i Vordingborg. Det var hyggeligt nok, men der
var altså for få. Det kunne have været bedre besøgt i Næstved.
Per Vers var en god konferencier. Pia synes ikke så godt om Kalle. Hun synes vi skal gøre det igen, hvis
vi kan skaffe penge til det.
Johannes synes også at der var lidt langt til Fredericia fra Sønderborg. Han synes tit de bliver lidt snydt
dernede. De ligger langt væk.
Mas var spændt på, hvordan samarbejdet med Hus Forbi. Han synes det har været rigtig godt. Og han
synes det var et flot arrangement alle steder. Der har været nogen, der har været utilfredse med at
København var det eneste sted, der havde et rigtigt band. De andre steder var der kopiband.
Der var langt at gå til stedet i København.
Der kunne godt være lidt mere mad, siges der. Det var kun Odense, hvor man løb tør for mad. Der blev
lukket 50 mere ind, end der var mad til.
Hvad virkede:
Billedboksen, Musikbanko samlede folk, Virtual reality, siger Eluf, Mette synes det var godt med
hundeområde. ”Trykkeriet” var den mest besøgte aktivitet, siger Tobias.
Ask siger, at vi skal huske på, at hvis vi skal gøre det igen, kræver det meget fundraising. Vi skal skaffe
fem millioner. Det er et stort arbejde. Der går tid fra andre opgaver, som alt andet lige, mere er vores
kerneopgaver.
Johannes tager kontakt til lederen af Dalhoffsminde for at høre, om de kan gå videre med at lave en
festival der. Det har lederen før haft ytret ønske om.

4.

5.

Økonomi
Ask har delt budget, med indtægter og udgifter anført, på print – og i mail. Ligeså er en beskrivelse af de
fire forslag, der skal bruge
a.

Stigende benzinpriser fører til en stigning i statens lave takst til 2,17 kr. pr. 1. maj, som er den vi
kan give hjemløse der kører i bil.
Til orientering.

b.

Flere ansatte (Susie og studentermedhjælper) giver behov for at afsætte flere lønkroner
Ask har afsat 200.000 kr. til ovennævntes ansættelser, og funktioner, i et år, ved sekretariatets
kontor i Kbh. De er ansat i 12 og 8 timer om ugen.
Dette godkendes af bestyrelsen.

c.

Forlængelse af udviklingskonsulenten i Øst (Bongos) kontrakt. Ansættelse udløber til sommer.
Der afsættes 1 million kr. fra arven til en underskudsdækning til forlængelse af ansættelsen.
Dette godkendes af bestyrelsen.

d.

Prioritering af videoer til SoMe. Vores filmmagere Amanda og Andrea har forslag til nye film.
Det foreslås bestyrelsen, at bruge 68.725,00kr på at lave flere film, til vores sociale medier og
dokumentere eks. Folkemødet 2022.
Dette godkendes af bestyrelsen.

e.

Økonomisk støtte til rejser til feriecamp (punkt fra sidst)
Det foreslås bestyrelsen at bruge 15.000,00 kr. (fra gavepulje) til feriecamp.
Dette godkendes af bestyrelsen.
Information: Thomas Mogensen, SAMBA FOR LIVET, har lejet en bus og vil lave fælles
transport, til/fra festival, fra forskellige opsamlingssteder. Den koster 375 kr. (tur/retur) og man
kan kontakte ham, hvis dette har interesse.

Brainstorm til indhold for bestyrelsesseminar i august
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Vi plejer at altid at snakke samarbejde i bestyrelsen, mellem bestyrelse og sekretariatet, og på tværs af
organisationen. På andendagen bruger vi ca. halvdelen af dagen på bestyrelsesmøde.
Ask og Tobias har talt om teambuilding. Hvordan dyrker vi bestyrelsesmedlemmernes styrker. Vi har talt
om at have fokus på ’den gode bestyrelse’. Hvad er det for opgaver, man tager på sig, og hvad er det for
et ansvar.
Vi har talt om at inddrage Sofie. Hun skal kigge på, hvordan I bliver mere aktive på medierne. Hvordan
støtter I bedst op om det, vi har gang i som organisation, og hvordan vi efterlever det.
Det foreslås:
At vi ser på arbejdsgruppernes rolle, og hvad vi vil med dem.
Mediekurser og andre kurser, som kan være relevante at tale om. Præsentationsteknik.
Naloxon kursus.
Lave en måneds nyhedsudsendelse på video. Som alternativ til SANDsigeren
SANDs fremtid og hvor vil vi hen. 5 års plan. Visionssnak.
Hvordan sætter vi hjemløsetællingen i spil? (Tobias).
6.

Folkemødeinfo
Holdet er sat. 12 i bruttotruppen. Kun 3 der har været med før. Det er Pia og Jonas fra SANDs bestyrelse,
og Jakob fra SAND Østjylland. Ellers er ”plejer” død af corona. Det bliver en anden måde at være afsted
på. Vi har lejet et telt og har en scene. Vi har udlånt scenen en dag til Hus Forbi. Vi har tre debatter om
fredagen. Vi skal også deltage i andre debatter. Vi holder et foredrag en af dagene. Det er Jakob Vang,
som holder det. Han har stor erfaring.
Vi har det mest omfattende program, hvor vi står med rigtig meget selv.
Der er 7 med fra Østjylland. Det udvalg har også sendt en flok de andre år. Det bliver godt at få dem med.
Holdet glæder sig til at komme afsted.

7.

Evaluering af temadage
Vi lavede temadagene helt anderledes i år. Vi vil gerne prøve noget helt andet.
Kommentarer:
Det var alle tiders, at man kunne gå fra det ene til det andet og hygge, få lavet negle eller hvad man nu
havde lyst til. Det var bedre end at høre på nogen en hel dag. Der var en anden energi ved at være aktiv.
Det dræner at blive fodret med info.
Det havde I lavet godt.
Hundene rendte rundt indendørs, da vi spiste. Det synes nogen, var lidt ulækkert.
Alle folk sad udenfor og drak kaffe i stedet for at deltage i informationsworkshops. Der skulle være lidt
mere struktur omkring det. Og lidt bedre information om at det foregik. De blev forstyrret af at folk gik ud
og ind hele tiden.
Fint med fest og farver, men synes det tog overhånd, at det varede to dage.
Vigtigt med flere fælles arrangementer. Det holder folk i SAND. Det behøver ikke altid at være vigtige og
alvorlige ting.
God teambuilding på dag to.
Dem, der var med fra bestyrelsen af, var gode til at bede folk efterleve vores stof- og alkoholpolitik.

8.

Datoer for kommende møder
5. okt. Vi satser på Kulturmaskinen
14. dec. Vi satser på Villa Gulla.

9.

Evt.
Medier. Kunne man lave en månedlig videoting? En vlog. Se tidligere punkt.
Er der planer for at lave aktiviteter i udvalget, spørger Tobias. Han tager på tillidsmandskursus i morgen,
hvor man skal diskutere sommeraktiviteter. Er der nogen, der vil tænkes ind i dem eller selv har planer,
som andre kan involveres i.
Pia siger at de er ved at arrangere en bowlingtur på Fyn.
Vi har fået forlænget vores midler fra oplevelsesmillionerne til udgangen af året. Det er bare om at finde
på en helt masse aktiviteter.

Tobias K/Ask, d. 8.6.2022
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