SAND bestyrelsesmøde d. 10.12.2013
Deltagere: Ole Svendsen, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Helle Due, Per Kragh, Pia Nedergaard, René
Holmgren, Ole Skou, Ask Svejstrup (sekretariatet)
1. Rokeringer i bestyrelsen
Vi diskuterer SAND Århus’ manglende repræsentation. Ewald har ikke deltaget i bestyrelsesmøder siden
i sommer og er ikke til at få fat på. Ole Skoubeder Ove kontakte Ewald i hans hjem for at sikre sig at han
lever og beder ham om at kontakte Ask, Ole Skou eller Per K. Vi beder SAND Århus udpege en ny
repræsentant til SANDs bestyrelse.
Leifs helbred er ikke det bedste for tiden. Han skal opereres i den nærmeste fremtid i knæet. Han synes
vi skal finde en anden til at varetage næstformandshvervet.
Vi diskuterer hvem der skal være ny næstformand. Der peges på Pia og på Harald. Pia går efter
udfordringen. Hun synes hun har tid og overskud til at overtage det.
Harald vil gerne stille op. Han synes SAND er for lidt synlig. Det vil han gerne lave om på. Han møder
mennesker hver eneste dag, der ikke synes SAND er synlig nok. Det gælder især på lokalt niveau, men
selvfølgelig også nationalt.
Vi stemmer: Der er flertal for Pia.
Helle vil gerne melde sig ud af bestyrelsen. Hun synes der er så meget rod i hendes liv. Hun melder sig
også ud af SAND Nordvestsjælland. Hun har også rod i sit SAND liv. Alle bilag er blevet væk fra hende.
Hun synes det er hende der får hjulene til at køre rundt i udvalget. Det magter hun ikke lige nu.
Hun bliver i kvindenetværket. René er fit for fight igen. Han vil gerne overtage noget af arbejdet.
Vi er kede af at hun træder ud, men har stor forståelse for hendes beslutning. Vi holder kontakten med
hinanden.
2. Ansættelsesudvalg - sammensætning
Vi diskuterer hvordan ansættelsesudvalget skal sammensættes og hvor mange der skal indkaldes til
samtale. Fra sekretariatet er det Sofie, Skou og Ask, der er i udvalget.
Ole Svendsen og Per Kragh kommer med i ansættelsesudvalget. Vi holder samtaler d. 18.12. Vi starter
kl. 11. Ask sender ansøgningerne til Per og Ole Svendsen.
3. Ny praktikant i SAND: Sabina
Vi har fået en praktikant, Sabina, i folden. Hun læser et eller andet brugbart og moderne på Århus
Universitet. Hun har været med til et møde i kommunikationsgruppen, hvor de diskuterede tour de
boform. Kurt og Pia oplyser, at hun er ved at skrive en bog og virker som en frisk og engageret pige.
Hun er også begyndt at samle et SANDudvalg i Århus. Det har hun gjort sideløbende med at hun har
studeret. Hendes primære opgave bliver at lave tour de boform.
4. Campingvogn: den volder os problemer
Det har været svært for os at få den holdt ren. Den er blevet brugt til mangt og meget. Den er slidt ned,
mener flere. Per foreslår, at der udpeges nogle folk til at stå for rengøring og vedligeholdelse af den. Og
hvis udvalgene ikke kan finde ud af at gøre den rent, må man betale et depositum, som går til rengøring.
Vi har før prøvet at have en mand til at stå for det. Det gik ikke så godt.
Der er tilsyneladende ingen der kan finde ud af at lægge tingene pænt ind og at gøre den rent.
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Vi snakker om hvor den skal stå. Der skal helst være adgang til strøm og vaskefaciliteter. Det foreslås at
der laves et reglement for campingvognen.
Stig Sonne vil gerne købe vognen. Han kan købe den for 3500 under forudsætning af at han maler den
over. Vi køber en anden (brugt) campingvogn.
Vi beslutter os for at afsætte maks. 50.000 kr. til købet. Ask mener vi kan finde de penge i årets budget.
Vi folierer den og sørger for at der kan sættes plakater på i en eller anden form for holder, så vi kan
reklamere for det arrangement vi deltager i/afholder.
Vi sætter vognen i Vejle. Per får ansvaret og får en vejlenser med som hjælper. Formentligt Jakob.
Pia tømmer vognen (minus betonklodser) og stiller tingene i hendes kælderrum.
Ask sørger for det formelle omkring salget med Stig Sonne.
5. Liste over boformer og væresteder: Status
Charlotte er i gang i Trekanten. Overmarksgården er ikke noteret.
Pia er i gang på Fyn. Harald er halv færdig med listen i Nordjylland. Han har lovet Lotte, at den skal
være klar i løbet af en uge. I Nordvest går der rygter om at René Køhn og Allan Stoltz er i gang. Helle
har tidligere været i gang med at gennemgå alle § 107, § 108 og § 110. Der var ikke flere end dem de
kendte i forvejen, som er på listen. Hun siger at de to drenge ikke har været ude og tjekke boformer.
I Kbh er der ikke sket så meget. Steen R har oplyst nogle væresteder i det område han bor i. Ole B
skulle tage sig af resten, men Ole Svendsen mener ikke han er nået hele vejen rundt.
SAND Midt – og vest er i gang med at undersøge sagen. Skovvang står som § 104. Den er meget mere,
bl.a. 108 og 110. Nygade står som § 110. Det er en varmestue. Alt syd for Holstebro er tjekket. Ask
opfordrer til at informationerne sendes ind løbende. Gryden skal holdes i kog. Bruno, Leif og Hans er på
opgaven.
I Storstrøm er opgaven lagt ud til formanden. Falkengaard undersøger om han er i gang.
6. Folkemødet på Bornholm
Vi har lejet 3 campingvogne, hvor der kan sove to i hver. Dvs. vi sender 6 afsted.
Hus Forbi har lejet et helt telt. Når man gør det forpligter man sig til at holde 4 debatter (så vidt Skou
husker). Vi kan snakke sammen med HF om at afholde én af de debatter de har forpligtet sig til. Emnet
kan vi snakke sammen med HF om. Vi ved ikke hvilke temaer de har tænkt sig at tage op.
Vi snakker om hvem der skal med. Vi vil gerne have lidt geografisk spredning, begge køn, unge som
gamle. En tommelfingerregel kan være, at vi skal have 2 fra Jylland, 2 fra Fyn og 2 fra Sjælland.
Vi sætter navne på efter generalforsamlingen. Det behøver ikke være nogen fra bestyrelsen, der skal
med. Formanden melder på forhånd fra til turen.
Ask tager kontakt til HF/Rasmus.
7. Regnskab, budget og ønsker
Ask gennemgår regnskabet. Det ser godt ud, synes han. Der er lavet budget og regnskab for 9
måneder. I forhold til vores forbrug i de 9 måneder har vi brugt 92 procent af de penge vi har budgetteret
med.
Ask har fået nye tal for 11 måneders forbrug fra Susanne. Vi har her brugt 95 procent af midlerne.
Hvis vi har overskud vil vi gerne have en maskine der kan lave tryk på trøjerne. Vi skal også købe pc og
tlf. til den nye mand. Vi vil også gerne have mapper til temadagen næste år.
Campingvognen skal købes. Ask laver et forslag til Puljekontoret med en ombudgettering på 50.000.
Han finder penge på bl.a. konferencer og møder. Vi går ud fra at de godkender det.
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Vi snakker om julehjælp. Vi har fået 20.000 fra fattiges juleglæde og 20.000 fra HF. Vi lægger op til at
natvarmestuerne får det antal gavekort som de har pladser. Der skal igen være til opsøgende team
Christiania, hjemløseteamet i København, Hus Forbi og udvalgene. SAND udvalgene skal hurtigst muligt
finde ud af, hvor mange gavekort de skal have, hvem der skal have dem og endelig melde tilbage til
sekretariatet med navn og adresse på dem der skal have gavekort. De skal også finde ud af hvor mange
natvarmestue pladser der er i deres område og melde det tilbage til sekretariatet. Igen med adresse. Så
sender vi gavekortene direkte.
8. Næste møde
d. 4.2. 10.30 – 15. Vi satser på Gulle
9. Eventuelt
Der har været et møde i Næstved. Det var et møde Rådet for Socialt Udsatte indkaldte til for at få
inspiration til hvordan de skulle kvalificere regeringens 2020 mål.
Niels E Nielsen var SANDs brugerrepræsentant. Ole Skou var repræsentant for både HF, Rådet og
SAND.
Det var et godt møde, mener Skou. Der kommer mange gode råd. De videregives til regeringen når de
er færdigskrevet.
Svendsen synes han mangler information om at mødet har været der og han vil gerne have haft
muligheden for at komme med input til hvad SAND skulle tage med på mødet.
René har været til møde i Socialudvalget for at diskutere fattigdomsgrænse. Der var oplægsholdere,
udvalgsmedlemmer, folketingspolitikere, gæster (René m.fl.). De 4 oplægsholdere brugte det meste af
tiden. Der var ikke tid til debat mellem sal, oplægsholder og udvalgsmedlemmerne. Noget af det der
chokerede René mest var, at der fra 1999 til 2010 har der været en stigning i antallet af fattige fra 1.600
til 42.000. René vil gerne sende et link til rapporten, hvori tallene fremgår.
Der blev også diskuteret hvilke konsekvenser det har for børn at leve i fattigdom. Der var folk der mente,
at der var nogen der frivilligt levede under fattigdomsgrænsen, men børnene gjorde det altid ufrivilligt.
Per Kragh har fået brev fra Christiansborg. Det er en invitation til en frivilligkonference. Det er i morgen
fra kl. 9 til kl. 12. Den tager han til og fortæller om den til næste bestyrelsesmøde.
Ole Skou fortæller at Hus Forbi har afsat nogle penge i en pulje, som Ole kalder ’red røv puljen’. Det er
stadig lidt uklart, hvordan den skal administreres og hvem der skal administrere den.
Vi diskuterer Zornigs nye forening som hun har dannet på baggrund af kampagnen. De vil være talerør
for udsatte borgere. Hvordan skal vi forholde os til det? Vi diskuterer det kort men løber tør for tid.
Foreningen er i gang med at få udsatte, herunder hjemløse til at være med i et panel, der skal udtale
som om sager på området. Martin fra Odense er blevet kontaktet men har sagt ’nej tak’ til at være med.
Ask mener det er vigtigt at vi husker på vores styrke: at vi er hjemløse der taler for og med hjemløse.
Det giver os en ægthed som ingen andre foreninger på området har. Det skal vi huske på og værne om.
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