SAND BESTYRELSESMØDE d. 28.1.20
Tirsdag 28.01.20 – Odense

Til stede:

Henrik ”Mas” (Trekanten), Karin (Vestjylland), Svamp (Sydvest), Maria (Sydfyn), Susanne ”Moos”
(Nordvestsjælland), Kim Allan (Hovedstaden), Ewald (Østjylland), Harald (Nordjylland), Dennis (Fyn)
Afbud fra: Christina (SAND forkvinde), Robert (Storstrøm), Rani (Nordsjælland)
Fra sekretariat:
Ask, Tobias (og Amanda, specialestuderende)
Referent:
Tobias
Mødeleder/Ordstyrer:
Henrik ”Mas”

DAGSORDEN
1. Afklaring af hvem der har stemmeret og afklaring af om bestyrelsen er beslutningsdygtig (5 min)
2. Runden rundt – hvad har folk bedrevet af SAND arbejde siden sidst. Alle får 2 min - formanden får 5
min. (30 min)
3. Evaluering af fælles SAND. Vi gav mere plads til temaet og mindre plads til ”nyt fra” – punkterne.
Hvordan fungerede det?
Forslag til nye temaer til fælles SAND (20 min)
4. Årskalender:
Gennemgang af hvad der er planlagt i løbet af året.
Hvad mangler vi?
Hvordan sikrer vi at få succes med de arrangementer, vi har planlagt? (30 min.)
5. SANDs generalforsamling
o - Er der forslag til generalforsamlingen i støbeskeen?
o - Er der nogen der overvejer at trække sig før tid? (20 min.)
6. Nye folk i SANDs sekretariat
1. Ny praktikant i SAND: Anders undersøger hvordan det er gået med § 85 støtten de sidste
10 – 15 år. 2 måneders praktik
2. Amanda laver speciale i samarbejde med SAND og Odense Kommune. Hun vil finde ud af
hvordan man kan etablere et hjem efter man har været hjemløs. Jeg vedlægger en
projektbeskrivelse. Amanda præsenterer (30 min)
7. Nyt budget med en nye bevilling
Vi har fået en 2-årig bevilling på i alt 950.000 kr. Ask fortæller om projektet og præsenterer et nyt
driftsbudget, hvor bevillingen er med (15 min.)
8. Evt. (10 min)
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REFERAT
1.

Afklaring af hvem der har stemmeret og afklaring af om bestyrelsen er beslutningsdygtig (5 min)

Moos: stemmeret, Maria: observatør, Kim Allan: observatør, Ewald: stemmeret, Dennis: stemmeret, Mas: stemmeret,
Svamp: stemmeret, Karin: stemmeret, Harald: stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Der er 7 med stemmeret til stede.
- Karin har stemmeret, da Anders Grejs har meldt sig ud af SAND (har fået arbejde) og Karin derfor overtager hans plads
og stemmeret. Anders har, gennem Ask, sendt en kærlig hilsen til bestyrelsen.
2.

Runden rundt – hvad har folk bedrevet af SAND arbejde siden sidst. Alle får 2 min. - formanden får 5
min. (30 min)

SAND Fyn:
- Der har for nyligt været arbejdsmøde i Svendborg (sammen med SAND Sydfyn) omkring planlægning af
generalforsamling og charmebesøg inden. Der var god opbakning fra Fyn udvalget til dette møde, der troppede 5
personer op.
- Der var julefrokost i december, på Bryggeriet Flakhaven, det gik rigtig godt.
Østjylland:
- Det har været meget intenst med studerende, som vanligt.
- Der er lavet en aftale med Camilla Fabricius (S) omkring at komme og tale til nytårskuren i Aarhus. Det er i
Turbinehallen den 5. februar fra kl.12:00, hvor der er mad, drikke (alkoholfri) og en masse underholdning i form af musik,
gøglere og andet.
- Den 20. februar er der generalforsamling i Aarhus.
- I mandags var der møde mellem nogle af brugerne, kommunen og politiet – da der er meget bandeaktivitet/-kriminalitet
omkring Værestedet og Nåleparken (Sydhavnen, Aarhus). Ewald vil forsøge at fremskaffe et referat fra dette møde.
- Ewald er også inviteret med til at tage med på charmetur til Sønderjylland den 13. februar (besøger 3 steder i
Sønderjylland)
Hovedstaden:
- Der opleves vold i København, hvor unge folk tæsker hjemløse, men det er usikkert hvem det er der ”står bag”.
Københavns kommune skal spare, og der er bl.a. fyret 1/3 del af personalet ud på Gammel Køge Landevej.
Det ene herberg på Sundholm har egentlig fået penge til at sætte det i stand, men kommunen kan ikke finde steder at
genhuse beboerne, derfor kan de ikke renovere.
- Der har været nytårskur på Københavns Rådhus.
- Hovedstaden har haft en udfordring med at bruge alle deres paragraf 18 midler. Der er bl.a. indkøbt en el-ladcykel, så
de kan have deres ting i den, når de skal ud til boformer og arrangementer.
Sydfyn:
- Der sker ikke meget nede på Sydfyn.
- Der er planlagt generalforsamling den 26. februar, og er planlagt charmebesøg, den 20. februar – sammen med
Tobias.
Nordvestsjælland:
- Der har været dialogmøde med en masse forskellige org. og kommunale instanser (misbrugscenteret,
forsorgshjem/boformer) og andre. Susanne Moos deltog.
- René har været ude med Moos på bl.a. Hotel Lux. Der er møde med Slagelse kommune den 17. februar, Moos og
René deltager.
- Den 25. + 26. er der charmetur i Slagelse, Holbæk og Roskilde.
- Generalforsamling 4. marts på Roskildehjemmet.
- Moos er tilbage i udsatterådet i Slagelse, Carsten er i Roskilde og Holbæks udsatteråd.
- SF har inviteret Moos med til deres lokale generalforsamling for at lave et oplæg omkring sin egen historie og om
SAND og SANDs arbejde.
Nordjylland:
- Heidi og Harald har været rundt og besøge nogle steder, bl.a. Svenstrupgård, for at få flere folk med til
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er den 17. februar.
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Vestjylland:
- Der er kommet nyt forsorgshjem Next Step (ved Viborg). De kommer og deltager i generalforsamlingen. Karin har talt
med både Next Step og med folk de har mødt under kravlenisseuddelingen i december, og forsøger at få så mange med
til generalforsamlingen som muligt. Karin, Bruno og Nancy besøger Next Step.
- Generalforsamling den 3. marts.
- Sidste torsdag i marts tager udvalget til Viborghøj og taler med folk.
Sydvest:
- Der har ikke været møder siden jul i Esbjerg, så de er udfordrede.
- Esbjerg har fået ny formand i Udsatterådet, Anja, der tidligere har været lidt aktiv omkring SAND. Hun er også den
eneste ”bruger” i udsatterådet.
- Gadens stemmer kommer snart til Esbjerg.
- Bisidderne er begyndt at komme på varmestuen.
- Hjemløsevennerne har afholdt stor nytårskur.
- Svamp har været til bestyrelsesmøde i Hus Forbi. Hus Forbi har jubilæum næste år (2021). De vil gerne lave noget
sammen med SAND. Hus Forbi sender folk til Folkemøde på samme præmis som sidste år.
Trekanten:
- Alle kommunerne, undtagen Vejle, har brugt for mange penge og skal lave nye nedskæringer. I Kolding lukker de bl.a.
Regnbuen, et værested for misbrugere. Derudover lukker andre steder også.
- I 2018 lavede Vejle en strategi for at halvere antallet af hjemløse ved udgangen af 2022. Tallene er dog stadig tæt på
2017 tallene. Der er afholdt budgetforhandlinger i Vejle i slutnovember. Der har tidligere været talt om hellesteder, men
der er ikke sket noget i 2019, og det er ikke besluttet at sætte penge af til dét i 2020 heller.
- Mas har haft Gadens Stemmer-tur i Vejle med Astrid Kragh. Hun tog sig tid til at gå 45 minutter over tid.
- Mas har haft møde med Poul Struve (redaktør fra Hus Forbi) og en journalist fra Hus Forbi, hvor de har talt om hvordan
byen byder hjemløse velkomne. Artiklen kommer enten i februar eller marts.
- Mas har været på socialrådgiveruddannelsen og holde oplæg omkring SAND og hvad SAND er for en organisation –
samt at der er et bisidderkorps.
- Der blev ikke delt kravlenisser ud, da de først ankom den 27. december.
- Der afholdes generalforsamling den 24. februar i Vejle, på Parasollen. Mas tager bl.a. til Horsens og ser, om han kan få
lokket flere med til generalforsamlingen.
SAND sekretariatet:
- KRAKA er en tænketank, der arbejder sammen med Hjem Til Alle. De lavede en rapport, hvor de sammenlignede
hjemløshedens udvikling i de nordiske lande. Der er Ask med i en følgegruppe, da de gerne vil lave en analyse, omkring
hvad der skal til for at halvere hjemløshed på 10 år i Danmark. Det er Hjem Til Alle, der står bag projektet. Det, der kan
være bagsiden er, at projektet foreslår, at man nedlægger forsorgshjemspladser og omdanner dem til faste adresser –
Ask fortæller mere, når han ved mere. Men nu ved bestyrelsen, at der lægges pres på boformerne for tiden.
- Ask sidder også i en anden konstellation med L.O.S og andre indenfor specialområdet (handicap). Kommunerne
presser institutionerne til at sætte priserne ned – og derved tvinger de også borgerne til at komme i tilbud, hvor de
egentlig ikke passer ind.
- Ask sidder også med Selveje Danmark (de selvejende institutioner) - der har brugt tid på at forfatte et svar på Ulrik
Wilbeks kritik af selvmøderprincippet og de selvejende institutioner. Der ER brodne kar blandt boformerne, og dem vil
kommunerne ind og tackle, bl.a. ved driftsoverenkomster. I den alliance Ask her sidder i, vil man gerne udfordre måden
at se på de udfordringer. Problemet er, at den løsning vil give kommunerne nogle styringsværktøjer, som de i dag bruger
til at lave besparelser på området. Vi skal holde øje med udviklingen.
Der er, til bestyrelsesmødet, en dialog om ulemper og fordele ved at køre principsager mod de boformer der åbenlyst
selekterer i hvilken ”type” hjemløse de lukker ind på boformen. Der lægges op til at tage det op som et evt. emne på et
bestyrelsesmøde eller på et Fælles SAND (foreslås der).
3.

Evaluering af fælles SAND. Vi gav mere plads til temaet og mindre plads til ”nyt fra” – punkterne.
Hvordan fungerede det?
Forslag til nye temaer til fælles SAND (20 min)

Det var nogle godt oplæg, der var omkring tænder. Der var mindre plads til ”nyt fra X” (udvalg og boformer) det er vigtigt
at vi har det. Det er altid godt at høre fra boformerne.
Det var fedt at oplæggene gik lidt i dybden med, hvordan man søger til tandbehandling.
Det var okay, at der var mindre tid til ”nyt fra X” – det var et godt og vigtigt emne, derfor vejede det op.
Temaet på Fælles SAND må godt, i det hele taget, vare lidt længere.
Ask: Det var en test sidste gang, at vi slog ”nyt fra X” runden og solstrålehistorier sammen for at give mere plads til
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oplægsholdere og diskussioner. Hvad syntes de deltagende om det format?
- Flere melder sig enige med dette format og er positive over, hvordan det foregik sidst.
Forslag til temaer:
- Hvor er boformerne på vej henad? Tvungen driftsoverenskomst, selvmøderprincip, rammerne for forsorgshjem – for og
imod, minimumsstandarder for boformer.
- Stigmatisering af udsatte/hjemløse. (det er også Brugernes Bazars tema i 2020)
- Det sociale frikort.
4.

Årskalender: Gennemgang af hvad der er planlagt i løbet af året. Hvad mangler vi? Hvordan sikrer vi at
få succes med de arrangementer, vi har planlagt? (30 min.)

Ask har delt kalendere ud til bestyrelsen, hvor de planlagte aktiviteter er sat ind. Dette er vedhæftet referatet.
Note: Bisidderkursus og temadage kommer selvfølgelig ikke 2 gange hver, men datoerne er ”eventuelle” og det bliver
offentliggjort så snart, de ligger fast. Der er flere ”eventuelle” datoer
Sekretariatet har søgt om kurser (4 stk.) ved Center For Socialt Frivilligt Arbejde (frivillighed.dk). De sørger for
undervisere. Vi skal selv sørge for lokaler.
Esbjergs udsattedag kommer højest sandsynligvis til at foregå den 21. oktober.
Hvad mangler?
Kim Allan nævner Unge Crew - Der skal pustes nyt liv i Unge Crew.
Mas nævner at der plejer at ligge et SBH-møder i august.
Note: Kim Allan nævner, at LVS tænker at starte en stafet, der kører sideløbende med Tour De France-starten i
Danmark.
5.

SANDs generalforsamling
o Er der forslag til generalforsamlingen i støbeskeen?
- Svamp. Har tænkt over opdelingen af områder. Sydvestjylland foreslår at man evt. laver nogle nye
opdelinger ift. Sydvest, Sønderjylland, Trekanten og Østjylland. Transport og tilgængelighed kan
optimeres meget. Ask foreslår, at man samler de udvalg det omhandler og laver et forslag. Svamp og
Mas laver et forslag, sender det til Ask og har Ewald med på tråden.
- Steen Rosenqvist foreslår at vi genopretter SANDs kvindenetværk. Han har ikke selv sendt, og
sender ikke, et officielt forslag til at tage dette op på generalforsamlingen, men har efterspurgt at andre
vil gøre det. Ask pointerer, at det er vigtigt at bestyrelsen og SAND er bevidste omkring, hvad vi mener
om et forslag om at have en kvindearbejdsgruppe/et kvinde-netværk. Der er stemning for at lave en
kvindearbejdsgruppe, som kan formulere nogle af de problemstillinger hjemløse kvinder oplever. Der
er større skepsis overfor at lave et egentlig kvindenetværk.

o

Er der nogen der overvejer at trække sig før tid? (20 min.)
Jonas, Dennis, Robert, Moos og Ewald er ikke på valg i år, de er valgt for 2 år i 2019.
Sydvestjylland, Nordjylland, Storstrøm, Nordsjælland, Sydfyn, Vestjylland og Østjylland skal indstille
kandidater.
(Mas, Svamp, Stellan, Anders/Karin og Rani er alle på valg)
Ask sender påmindelser ud til udvalgene.
Mas opfordrer udvalgene til at få opstillet/valgt suppleanter.
I år afholdes generalforsamlingen på DOKK5000, Havnegade 20, 5000 Odense.

6.

Nye folk i SANDs sekretariat

-

Ny praktikant i SAND: Anders undersøger hvordan det er gået med § 85 støtten de sidste 10-15 år. 2 måneders
praktik.

-

Amanda laver speciale i samarbejde med SAND og Odense Kommune. Hun vil finde ud af, hvordan man kan
etablere et hjem efter man har været hjemløs. Jeg vedlægger en projektbeskrivelse. Amanda præsenterer (30
min.) Amandas oplæg er ikke ført til referat.
Amanda opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at tænke over, om der er nogen i udvalgene eller i
udvalgskredsen, der vil være oplagte at sende til en temadag Amanda og SAND holder om hjemfølelse.
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Deltager skal have erfaring med hjemløshed og være flyttet i egen bolig for nyligt. Det vigtige er at de stadig kan
huske hvordan det var og kan sætte ord på det.
Amanda/SAND afholder en temadag den 24. marts. Der er plads til 6-8 personer.
Amanda sender en mail til bestyrelsen hvor hun ridser op, hvad hun søger, og kort forklarer på skrift, hvad hun
har fortalt på mødet.
7.

Nyt budget med en ny bevilling
Vi har fået en 2-årig bevilling på i alt 950.000 kr. Ask fortæller om projektet og præsenterer et nyt driftsbudget,
hvor bevillingen er med (15 min.)
Der er udleveret budget til deltagende bestyrelsesmedlemmer.

I det nye projekt er der afsat 270.000 kr. til løn. Det rækker til en halv stilling – og lidt til.
Ask vil gerne oprette en fuldtidsstilling. Det vil gøre stillingen mere attraktiv. Samtidig vil det kunne styrke vores
aktivitetsniveau og vores støtte til udvalgene. Ask foreslår at vi afsætter 150.000 kr. pr. år til løn i to år. Aktivitetsmidler,
transport osv. er der i bevillingen.
Alle med stemmeret stemmer FOR forslaget om at bruge 150.000 kr. pr. år i to år, så vi kan ansætte en medarbejder.
Ask siger, at vi tager de fleste penge på den arv vi fik for nogle år siden på knap 400.000 kr. Vi har afsat kr. 125.000 til
næste års Folkemøde og 100.000 til Tour de boform i 2019.
Det nye driftsbudget godkendes med den ændring, at der lægges 150.000kr oveni lønposten.
Ask nævner at vi lige har fået at vide, at vi har arvet 340.000 kr. fra en norsk kvinde. Vi skal derfor ikke være urolige for,
at vi ikke har nogle frie midler vi kan bruge til noget vi finder nødvendigt på et senere tidspunkt.
8.

Evt. (10 min)

-

Brugernes Bazar. I skal skrive til Kim Allan, hvis I har indspark omkring Brugernes Bazar
Er der en ekstra der har lyst til at være i planlægningen omkring Brugernes Bazar? Maria fra Sydfyn vil gerne
være med. Ask skriver til Alice og clearer, at Maria nu også deltager og får tilsendt dagsorden mm.
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