SANDs bestyrelsesmøde d. 14.12.2021

Den 14.12.2021 kl. 10.30-15.00
KFUM's Soldaterhjem, Treldevej 99, 7700 Fredericia.
Tilstede:
Nordvestsjælland – Carsten (suppleant)
Østjylland – Pino
Hovedstaden – Charlotte (suppleant)
Nordsjælland – Rani
Fyn – Pia
Trekanten – Mas
Storstrøm – Mette
Sydfyn – Lasse For Fred
Afbud fra:
Nordjylland – Christian
Sydvestjylland – Steffen
Vestjylland – Karin (ingen lyd)
Fra sekretariatet; Ask Svejstrup og Tobias Kjærside

Dagsorden
1. Er vi beslutningsdygtige? 5 min.
2. Runden rundt. 30 min.
3.
4.

Skal vi have suppleanter med til bestyrelsesmøderne? 20 min.
Hvordan går det med festivalplanerne og oplevelsesmillionerne? 10 min.

5.

Godkendelse af revideret budget for 2021. 20 min

6.

Der er kommet et hjemløseudspil. Hvad går det ud på og hvad skal vi holde øje med? 40 min.

7.

Evt.
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Referat:
1. Er vi beslutningsdygtige?
Vi er beslutningsdygtige, alle 7 deltagende har stemmeret.
2. Runden rundt
FYN:
I går gjorde vi en god gerning, da Store Dannesbo har meldt ud at mange af deres kontakter har
svigtet denne gang – ift. jul. Så SAND Fyn har købt julegaver for 2.000kr (kaffemaskiner og lign.) Det
blev de meget glade for.
Der er delt flyers ud for borgerforslag.
Fredag eller lørdag skal der deles gavekort ud, til de Odenseanske hjemløse.
Vi passer på hinanden og os selv, ift. smittetrykket. Herberget har derfor også bedt udvalget holde
møde et andet sted, derfor mødes udvalget ved Pia, torsdag, til møde.
De næste tre år får vi 10.000kr/årligt fra Odense Kommune i §18 midler.
Pia udtrykker et ønske om at deltage i aktioner, i Jylland, for at lære og være med til de gode ting.
Ift. Østjylland og Trekanten.
NORDSJÆLLAND:
Vi har ikke holdt mange møder.
Vi har tre i husvildeboliger, i Hillerød, Rani og Kit.
Vi har fået 4.000kr fra Hillerød Kommune, i §18 midler.
Der er mulighed for at søge igen til foråret.
Kaleraq deltager i grønlænder-møder, Kit har deltaget i nogle lokale udsatterådsmøder.
Rani deltager ikke meget, da han er startet på uddannelse.
NORDVESTSJÆLLAND:
Udvalget skal til Slagelse i morgen, og lave borgerforslagsaktion. Lørdag er der kravlenisseuddeling i
Slagelse.
Vi afventer svar ift. at beholde eller miste pladsen i Roskilde udsatteråd. Martin har mere eller
mindre fået at vide, at udvalget fortsat har plads i Holbæk.
De tre udsatteråd der er i udvalgets geografiske kreds, har tre forskellige måder at sætte råd på.
Vi har fået to nye medlemmer. Helle Madsen er tilbage og vi har fået en ny med, Jimmy.
HOVEDSTADEN:
Der er begyndt at komme en del folk til bestyrelsesmøderne i SAND Hovedstaden. Det er jo kun
godt, hvis vi kan brede vores arbejde ud.
Det kan også være forstyrrende, når der deltages aktivt i diskussioner og ikke forstås at man ikke
kan stemme – uden at være valgt medlem af bestyrelsen.
Det giver en idé om at SAND har fået et meget bedre renommé i Kbh.
Tobias (Bongo) har kontaktet Københavns udsatteråd for at høre om vi kan få en suppleantordning,
for at kunne deltage når Daniel ikke har mulighed for at deltage.
Da juleaften er aflyst på Christiania og andre steder, har vi talt om at afholde jul med udvalget.
Desværre uden et par af de gamle ”garvede.” Det afholdes i Maskinhallen, på Sundholm. Sidste år
kom der 150 deltagere.
Oplevelsesmillioner; Sammen med Cafe Klara arrangeres mad på deres tur til Tivoli.
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Der er masser af borgerslagsaktioner i Kbh.
SEKRETARIATET:
Vi fortsætter vores aktivistiske linje (den der blev startet i 2018)
Det er vi blevet meget bedre til, det har også en afsmittende effekt i det seneste år, med en masse
nye folk. Det har også betydet nogle nye gamle ting at forholde sig til, som eks. rusmiddelregler og
lign. der nu skal fortælles og forklares igen. Der har været masser af gang i den med
borgerforslagsaktioner flere steder i landet, og der er en masse nye + gamle ansigter der mødes på
tværs af udvalgene.
Fælles SAND i sidste uge, havde ikke helt så mange deltagere som håbet. Der var god
diskussionslyst fra både nye og gamle. Det var simpelthen et fantastisk mix og en fed dynamik
iblandt folk.
Vi har hyret Karen Pedersens, den første Hus Forbi redaktør, til nogle af de jyske aktioner. Hun er
med for at være støtte for at få flere til at deltage i nogle Vestjyske aktioner.
Amanda og Andrea har været i projektansættelse de seneste tre måneder og laver lige nu
videoworkshops med UC, rundt i landet.
Det er vildt fedt at se de videoer der bliver lavet og vi glæder os til at se hvad der kan ske med de
tillærte kompetencer, når de kommer i spil til aktioner og lign.
Vi har også haft Trisse Gejl projektansat, til at lave skriveworkshops. Hun rejser rundt i landet og
laver disse. Der kommer flere og nu kommer der flere workshops til Jylland (forår, sommer og
efterår) – så hvis bestyrelsen har gode forslag til hvor der kan holdes skriveworkshops i fremtiden,
skal de komme til Ask.
ØSTJYLLAND:
Vi har lavet aktioner med borgerforslaget, aktion op til KV21 (hjemløsepartiet). Der er aktioner i
Sønderborg onsdag, Holstebro fredag og Aarhus lørdag. Det er et samarbejde mellem Østjylland,
Vestjylland (Veronika og Danni), Trekanten og Sønderjylland.
I Østjylland har vi bestyrelsesmøde første mandag i måneden og arbejdsmøder de andre mandage
(arbejdsmøder). Det er ikke altid der er mange punkter, men det hjælper til at have struktur. Det
giver også folk (internt og eksternt) mulighed for at vide hvornår vi er der.
TREKANTEN:
Jensine har været syg, derfor holder der ikke mange møder – da Johnni og Mas ofte bruger tid
sammen og vender tingene løbende.
Mas har deltaget i konference i Kbh. omkring hjemløseudspillet.
Der er nogle huller i osten, men tiden må vise hvor mange – det er godt der er kommet et udspil.
Vi har lavet borgerforslagsaktioner og KV21, sammen med Østjylland, Sønderjylland og Vestjylland.
I fredags var det i Vejle. Der blev delt meget ud, og alle julepostkortene blev delt ud.
Der er 3 yderligere borgerforslagsaktioner i denne uge (læs under Østjylland).
Det skal, efter generalforsamlingen i trekanten, tage stilling til om vi skal have en repræsentant i
udsatterådet. Mas er en af de eneste ”bruger” der er repræsenteret i det ”brugerrepræsenterede
udsatteråd” i Region Syddanmark.
Det mener Mas at udvalget skal tage stilling til om de vil støtte op om.
STORSTRØM:
Der sker ikke meget for tiden. Der er tre aktive. Der er samarbejdsvanskeligheder.
Robert tager flere beslutninger over hovedet på Mette og tager Linette med til udsatterådsmøder/arrangementer. Han og Linette stillede op til kommunalvalget, Mette havde en del arbejde og
derfor skete der ikke meget i november.
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SYDFYN:
Lasse udtrykker samme ønske som Pia. At deltage i flere aktioner, i Jylland. Der sker så lidt på
Sydfyn.
Hans kommer med næste gang.
Pia foreslår at Sydfyn og Fyn slår sig sammen – Lasse udtrykker bekymring for at Sydfyn kommer til
at udspille sig. Pia foreslår at skiftes til at holde møder i Odense og Svendborg.
HUS FORBI (Pino):
HF glæder sig til og over samarbejde mellem Hus forbi, LVS og SAND med festival/fest-turné.
Der er fokus på at uddanne flere sælgere til journalister.
De havde bestyrelsesmøde i går, i Aarhus.
Rasmus går fra at være daglig leder af huset til at være daglig leder af refugiet i Taastrup. Efter den
interne arbejdsmiljøundersøgelse. Den daglige ledelse overtages af Brian Sundstrup (næstformand i
Hus Forbis bestyrelse.)
Der arbejdes på at lave et refugium, i Aarhus.
Der arbejdes på at lave en afdeling af Hus Forbi – Gadeliv, i København.
Stinne Otte er genansat, i Aarhus.
3. Skal vi have suppleanter med til bestyrelsesmøderne?
Vivi, fra SAND Fyn, har ønsket at bestyrelsen drøfter deltagelse af suppleanter til møderne.
Rani: det kunne give mening at have en ekstra med, når man eks. ikke kan færdiggøre et møde –
grundet andre aftaler. Som udgangspunkt er det dog en dobbelt udgift og kan blive lange dage med
24 deltagere på et møde.
Pia: Jeg tror Vivi gerne vil at det er som i Hus Forbi, hvor suppleanterne er velkomne. Jeg tror vi
bliver for mange, hvis vi er 24 personer til et møde.
Carsten: Det er lidt det samme jeg vil sige. Suppleanterne er valgt til at deltage, hvis den valgte
repræsentant ikke kan deltage, deltager suppleanten. Evt. kunne nogle komme med som
observatører.
Mas: Jeg er enig i at det kan blive lange møder. Men hvis det drejer sig om, juleafslutningen/sidste
møde inden jul, så kunne man måske invitere med.
Charlotte: jeg forstår godt Vivi. Vi har også talt om, i Kbh., at folk er dårlige til at kommunikere ud
hvad der bliver lavet og inddrage hinanden i hvad der foregår. Hvis bestyrelsen beslutter sig for at
være gode til at videreformidle og inddrage udvalgene.
Ask: Vi kunne prøve at se det fra en vinkel hvor vi kigger på, hvad kan vi vinde? Kan vi få mere ud af
vores suppleanter ved at have dem med? Kunne det give os nogle mere aktive suppleanter? Kan vi
blive bedre?
Ville det give mening, eks. når vi taler om bestyrelsesarbejdet på det første møde? Er der en model
for hvornår vi evt. kunne have dem med (nogle gange årligt)?
Charlotte: Jeg ser at en frustration, i eks. hovedstadens udvalg, er at folk ikke føler sig delagtiggjort.
Hvis det er en generel oplevelse, forstår jeg det godt.
Beslutning: På møderne frem til, og med, generalforsamlingen 2022, kan udvalgene tage
suppleanter med.
- Har udvalget ikke en suppleant kan der tages en observatør med, for at give muligheden for en
nysgerrig/interesseret at deltage.
4. Hvordan går det med festivalplanerne og oplevelsesmillionerne?
De 2 millioner der er sat at til festival, får nu ben at gå på. Der er fuld fart på forberedelserne. Der
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er et godt samarbejde med LVS og Hus Forbi. Tobias, Steffen og de to foreninger, havde et møde i
november, hvor de fik præsenteret 3 forskellige leverandørers bud på en festival. Valget faldt på
Culture Works, der har stor erfaring på området. De sender en rammeaftale meget snart. Fra januar
begynder der at komme bud efter jer derude, for at ønskerne fra hjemløse kan arbejdes ind i
festivalen. Man kan også blive frivillig.
Århus ligger fast. Derudover kommer der en række andre byer. Steder udenfor Kbh. er prioriteret.
Der sker i forvejen mange ting i KBH. Det er som udgangspunkt LVS, der lægger stederne. Vi har
udvalg overalt, så vi er lidt ligeglade.
Der er tænkt i Trekantsområdet, Fyn, Lolland, København og Århus.
Det bliver i april og maj.
Musik: Vi ved at Folkeklubben vil komme til Århus. Det er også derfor den dato ligger fast. Brian fra
Hus Forbi har erfaring med at booke. HF har et meget offentlig kendt navn, som vi liges å godt kan
bruge konstruktivt. SAND og LVS har nogle andre roller og opgaver med at inddrage folk.
Gruppen har fokus på at det er et fælles projekt vi skal lave. Det har været vigtigt fra starten af.
Nu har vi lagt alle vores ønsker og krav over i Culture Works, så nu er det dem der kører processen
videre. De har også nogle ideer om at der skal skabes nogle fortællinger om de socialt udsatte. Det
bliver ikke bare ringspil, øl og pølser.
Festen i Århus bliver for 1000-1500 mennesker. Det bliver den største. De var i starten meningen at
Hus Forbi skulle fejre deres 25års jubilæum med en stor koncert. Den bliver en del af Århusfestivalen. De andre bliver på maks. 500 mennesker. Alle pengene kommer til at gå til festivalerne.
Hvis der er nogen der skal have transporten betalt, må de penge findes et andet sted. Boformerne
har jo også fået oplevelsesmillioner. Dem kan de måske sende folk afsted for.
Socialøkonomiske virksomheder vil også blive tænkt ind, så det kan f.eks. være et værested for
psykisk syge, der kan levere et eller andet til festivalen.
Det bliver fedt.
Steffen og Pino var fede at have med.
I kan være rolige.
5. Godkendelse af revideret budget for 2021
Ask har uddelt budgettet, print, til de tilstedeværende.
Bestyrelsen godkender budgettet.
Ask beder Jonas komme forbi Sekretariatet, på Sundholm, og skrive under.
6. Der er kommet et hjemløseudspil. Hvad går det ud på og hvad skal vi holde øje med?
Regeringen er kommet med to udspil – hjemløseområdet og boligområdet. Det er spillet sammen, i
samarbejde med partier på begge fløje.
Det gode ved udspillet er at det sætter boligpolitik og socialpolitik sammen. Det er godt at man vil
forsøge at sætte gang i byggeri af almene boliger, 2.250 boliger. De andre 1.800 boliger er dyrere
boliger hvor der kommer mulighed for at få statstilskud i 2 år, der gør at huslejen bliver ca. 3500 og
gør det muligt for hjemløse at bo der.
Der lægges op til at benytte udslusningsboligere længere og mere. Ældreboliger kan eks. også tages
i brug, hvis de står tomme. Det kan ungdomsboliger også.
Perioden for hvor lang tid man kan bo i en udslusningsboliger sættes op til 5 år. I dag er den 2 år.
Der sker en omlægning af statsrefusionen. I dag får kommunerne 50 procents statsrefusion på
udgiften på en herbergsplads. Fra 2023 (sommer) til 2025 vil denne refusion kun gives i 120 dage og
fra 2026 i 90 dag.
Det skal ’tvinge’ boformerne til at handle hurtigere og få lavet en god og permanent løsning for
beboerne.
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Til gengæld gives der 50 procents statsrefusion på bostøtte efter Housing First inspirerede
bostøttemetoder CTI, ACT og ICM. Ny paragraf i loven (formentlig § 85 a).
Det er de metoder, der har vist sig gavnlige. Desværre bruger kommunerne stort set ikke den ACT,
som er den mest intensive og fagligt bredeste. Kommunerne bruger stort set kun CTI som er
tidsbegrænset til 9 måneder.
Vi skal holde øje med at der ikke kun gives CTI. Ask har en plan om at vi skal lave nogle
klageskabeloner – for man kan klage over bostøtten – så det er nemt for den hjemløse at klage over
at få for lidt eller forkert støtte.
Kommunerne gives udskrivningsret, hvis tre ting er opfyldt:
- Der er lavet en handleplan
- Der er anvist en bolig/underskrevet lejekontrakt
- Der er givet bostøtte efter den nye bostøtte paragraf.
Der bliver lagt stor vægt på handleplanen. Det bliver nu et krav at alle der bor på et herberg SKAL
have en handleplan. I dag skal man have tilbudt en handleplan.
Dvs. det er i handleplanen den hjemløse skal huske at beskrive hvad det er brug for af hjælp, støtte
og bevillinger, hvis man skal på fode igen.
F.eks. løsninger, som Lasse taler om med et flytbart hus eller noget andet som ikke er en lejlighed.
For at støtte omlægningen af indsatsen, gives der midler fra Reserven (afløseren for satspuljen) til
flere initiativer.
Der laves en taskforce i Socialstyrelsen, der skal undervise kommuerne i hvordan de skal gøre.
Der gives økonomisk støtte til bl.a. LVS og boligforeninger til at lave sociale fællesskaber.
Ankestyrelsen skal lave en ’fasttrack’ der kan behandle klagesager over bostøtten hurtigt.
SAND får 3 millioner over 3 år, dvs. en million om året. Vist nok fra 2023.
Der blev ringet til SAND ½ time før pressemødet, hvor aftalen blev præsenteret. Her fik vi det at
vide. Hus Forbi får det samme. Vi modtager pengene til rådgivning og vejledning til hjemløse. Man
ved godt at der er et retssikkerhedsmæssigt problem; at folk bliver smidt ud fra boformerne uden
at få klagevejledning, skriftlig begrundelse for udsmidningen osv.
Vi synes ikke det er rimeligt at vi skal løfte det ansvar. Men vi har også svært ved at sige nej tak til
at få styrket vores bisidderkorps. Vi får rigtig mange henvendelser.
Pino fortæller at Hus Forbis bestyrelse har besluttet at de ikke vil have pengene, da de føler at de
bliver brugt i det politiske spil/spin mod deres vilje.
Når udspillet kommer ud – skal SAND være på vagt og ”på” kommunerne, og se til at de holdes
oppe på at gøre det de skal.
7. Evt.
- Datoer for næste møder:
Onsdag den 9. februar, bestyrelsesmøde
Onsdag den 23. marts, formøde generalforsamling, hvis der kommer forslag som skal diskuteres på
generalforsamlingen. Dem skal bestyrelsen vende før generalforsamlingen.
SAND Land generalforsamling tirsdag den 29. marts (der er møde umiddelbart inden)
- Videomand
Vi er blevet kontaktet af en mand der gerne vil samle penge ind til SAND. Han har lavet en video
hvor han opfordrer folk til at støtte SAND. Men han vil ikke have at SAND skal promovere det. Det
kan kræve en indsamlingstilladelse. Alle der giver et beløb på 100 kr. og sender en mail med

6

dokumentation for det til ham, kan deltage i lodtrækningen om en PS5.
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