Referat bestyrelsesmøde 5. november 2020
Tilstede på Zoom: Christina (formand), Karin (Vestjylland), Jonas (Hovedstaden), Harald
(Nordjylland), Mas (Trekanten), Maria (Sydfyn), Steffen (Sydvest), Murtaza (Fyn), Rani
(Nordsjælland)
Afbud: Moos
Sekretariat: Nancy, Sara, Ask og Tobias K.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Dagsorden:
Runden rundt.
Trekanten: Mas har været til møde med partnerskabet. Det, som Rådet for Socialt udsatte er tovholder på.
SAND er en af de ca. 25 foreninger mm, der er med i partnerskabet for at bekæmpe ensomhed blandt
socialt udsatte. Det blev lavet i foråret og har fået penge af Socialministeriet. Der kommer nye midler fra
kulturministeriet, der tilbyder ture for de udsatte – men Mas (og Co.) har sendt svar, at det ikke er dét man
efterspørger. Det er mere basale ting der er brug for. Mas har følt sig hørt til møderne og kan se i
referaterne, at der bliver taget notits af de ting han siger.
Karin spørger ind til arbejdet for de opsøgende gadeplansmedarbejdere.
Vestjylland: Vestjyderne har været på Skovvang og tale med lederen, for at reklamere for §134A (den nye
paragraf om social tandpleje til bl.a. hjemløse. SANDudvalgene skal finde ud af, hvordan kommunerne har
omsat loven i praksis). Alt er dog sat i bero, da der ikke er besøgsadgang. På Varmestuen må de komme 3
ad gangen. De vil rigtig gerne høre om §134a.
I Holstebro er der et team af frivillige tandlæger (SOK-klinikken hedder det)
Sydfyn: Sydfyn kører nogenlunde i normalt tempo på både varmestuen og forsorgscenteret. Der er
opfordret til at de udsatte ikke besøger flere steder rundt i byen, for at mindske risici for at smitten
florerer.
Maria føler der er godt styr på coronaen, tiltag og dialogen i Svendborg kommune. Der bliver delt gratis
mundbind ud, og det fungerer rigtig godt. Man skal ikke ”svare for sig” når man gerne vil have mundbind.
Sydvestjylland: Esbjerg har været i gang med planlægning af tiltag omkring information til de hjemløse om
§134A. Dette er midlertidig i bero – grundet Corona.
Nordjylland: Der er fokus på minksituationen i Nordjylland. Det begrænser bevægelsesfriheden. Harald har
dog været en tur i Gøteborg for at hente en ung gut hjem til Danmark.
Hovedstaden: Der har været afholdt hjemløsedag (17. oktober) men Jonas har ikke set referat fra hverken
hjemløsedagen eller de seneste bestyrelsesmøder.
Ask supplerer: Hjemløsedagen blev anderledes end vanligt, og SAND havde plads på Rådhuspladsen, hvor
de lavede dialogmøde og havde kor. De andre deltagende organisationer var rundt omkring i byen på torve
og lign. Der var skabt en god stemning og et godt virkelighedsbillede med Hus Forbi folk der skabte
stemning omkring SANDs plads. Josefine var konferencier/moderator på debatten. Det gjorde hun rigtig
godt.
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Der var deltagelse fra bl.a. Trine Torp (SFs Socialordfører), Mia Nygaard (Socialborgermester, København)
og Paw Karslund (Tårnby byråd, DF). De Knækkede Blomster (kor) sang.
Link til optagelser fra dagen:
https://www.youtube.com/watch?v=VO4yOhUOvkk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aqqyANFIakDutukhs
44JAinTD0fTt8EBoD13263cBhWTy_jTmAIWABYg
Jonas har været til konference med KRAKA i forbindelse med offentliggørelsen af en rapport de har skrevet
for Hjem til alle alliancen:
http://kraka.dk/oevrigt/saadan_afskaffer_vi_hjemloeshed_og_sparer_to_mia_kroner
”hvordan spares der penge på forsorgshjem og laves flere boliger?” var det spørgsmål rapporten
besvarede. Der var meget snak om Housing first og at dét er vejen frem. Jonas gjorde sit til, at man husker
at der skal være NOK og den RIGTIGE støtte ved Housing first. Det fik han meget ros for. Det var svært at
aflæse folk, da alle havde mundbind på – det var virkelig mærkeligt.
Ask supplerer: Jonas, Josefine og Oscar var dagens stjerner og satte dagsorden og gav perspektiver. Bl.a. at
det er vigtigt at have øje for, hvad det er for en tilværelse man får i egen bolig – med udgangspunkt i hvad
man kommer fra – men også hvad man er på vej til. Ensomhed, misbrug, andet…
Nordsjælland: Rani har været bisidder to gange, bare i denne uge. (Rani faldt ud – derfor mangler noget
kontekst på hvilket møde/udvalg/råd han har deltaget i)
Fodbold og snak med Aya Chemnitz (Folketingsmedlem fra Grønland) i Kbh. under hjemløsedagen. Der var
Kaleraq og Rani afsted.
Fyn: Der er nogle midler og idéer til at lavet nogle gaver til folk på boformer – komme ud med en slags
”godtepose.” Der skal afholdes julefrokost – bl.a. for at skabe en bedre tone i udvalget.
Murtaza er inspireret af Harald og at han har taget fat i kommunen ang. §134A (Social tandpleje) – det vil
han gerne snakke mere om.
Østjylland: Der har været snak om masterplanen for hjemløse. Det er fast besluttet, at der skal laves et
plejehjem til hjemløse (for 1 mil. om året – der også skal dække PitStop)
Christina fik et opkald fra Ove Abildgaard (Værestedet Jægergårdsgade, Aarhus) – Aarhus kommune vil lave
fladere struktur på ledelsesplan, og derfor vil Oves stilling enten opsiges eller han vil ændres til at have
mindre indflydelse. Derfor vil østjyderne lave en protest, hvor de samler byens udsatte.
SANDs forkvinde: Christina har deltaget i rådsmøde og var meget tryg ved bestyrelsens feedback og
indspark. Det er hun ret begejstret for. Det gav gode perspektiver, og flere holdninger kom frem på mødet.
Christina har haft møde med socialrådmanden (Aarhus) og Vibe Klarup (Hjem til alle) – det var også
givende. Hun vil gerne have rådmanden med til København og få inspiration.
Christina har deltaget i mange møder. Christina sender referater fra vigtige møder, så de der har lyst, kan
følge med.

Fokuspunkter:
•

Har hjemløse adgang til jobcenter, socialforvaltning, væresteder, misbrugsbehandling, osv.
Hvad oplever I ude i landet? Hvordan afvikles de praktiske tiltag?
Send mails, beskeder og ring til Nancy og Tobias Bongo med de ting I møder/ser/hører.
Maria opfordrer til at have en samtale/tråd hvor udvalgene kan byde ind med idéerne der er opstået,
og løsningerne der er lavet ude i landet. Til inspiration.

•

Udsmidninger, afvisninger, vejledning og klagevejledning på boformer. Sara
Sara efterspørger at bestyrelsen tager fat i hende, hvis I hører om sager hvor folk er smidt ud eller
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andet, fra forsorgshjem. Sara har fået beskrivelse af Tre Ege i Aarhus’ procedure ved
bortvisning/udsmidning. Vi vil gerne undersøge boformernes procedure for udsmidning og afvisninger.
Vi vil lave en kortlægning af det for at kunne få en god praksis på området. Vi skal samle al den
dokumentation sammen vi kan. Derfor samler vi på klagesager. Alle opfordres til at sige til hjemløse,
der ikke har kunnet få plads eller er blevet smidt ud, at de skal klage – de kan evt få hjælp af SAND. Vi
bliver nødt til at have nogle klagesager, der dokumenterer problemerne.
Rani fortæller at trusler om vold, vold, misbrug, handel med stoffer og rygning kan give bortvisning.
”Men trusler om vold er enormt subjektiv.”
Ask supplerer: I skal ud til boformerne, så vi kan høre hvad der sker – vi skal tættere på dem.
Video, personligt fremmøde eller andet. Vi skal kunne hjælpe dem ift. udsmidningerne, og en del af det
er at vide mere om gode og dårlige bortvisninger/udsmidninger.
Rani foreslår at tage det op med SBH.
SBH er Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse. Den havde indtil for nyligt ca. 55 medlemmer.
Medlemmerne er § 110 boformer. Nu har en række kommunale boformer meldt sig ud og lavet deres
egen forening: en forstanderforening. Der er vist 10 – 14 medlemmer, bl.a. Østervang, Forsorgscenter
Sydfyn og Svenstrupgård.
SBH har omkring 43 medlemmer i dag. Søren Romar fra Lindevang/Lærkehøj er stadig med i
bestyrelsen der. Resten af deres bestyrelsen er nye. Bl.a. sidder Jette fra Tre Ege med i bestyrelsen.
•

ISOLATIONSplads (ifm. Corona) er kommunernes ansvar, men hvad med en hund?
Nancy fortæller at hun har fået en del henvendelser fra hjemløse (og bekymrede) der spørger til hvis man
har mistanke om, eller rent faktisk har, Covid-19. Det er de enkelte kommuners ansvar at tilbyde
isolationsplads. De kommuner Nancy har tjekket har været ret gode til at informere omkring forholdene.
Bestyrelsen opfordres til at tjekke deres kommuner og give lyd til Nancy, hvis I støder på noget.
Boformerne har som oftest plads til at huse covid-19 ramte (eller mistanke om samme) og ellers har
kommunerne ofte lejligheder/nedlagte plejehjem og andre faciliteter, der stilles til rådighed. Hun har dog
ikke kunne finde ud af, om der er udfordringer ved at have hund med i isolation.
Ask vil gerne rundt til de socialpolitiske ordførere. Regeringen siger at den vil lave en større hjemløseplan i
foråret. Vi skal give de socialpolitiske ordførere indblik i, hvor der er behov for at gøre en indsats. Som
udgangspunkt er det forkvinden og næstformændene og Ask der deltager i møderne, men det kan være at
der er andre, der har en god relation til en af politikerne, som skal med. Det er nok på Christiansborg, det
kommer til at foregå, derfor er Kim Allan også en del af planen. Rani byder sig til – han har tid til at deltage,
hvis det er.

Plan for den kommende tid:
•

Lukning af SAND
I Aarhus arbejder Nancy og Tobias, så vidt muligt, hjemmefra. De møder ind, hvis der er et møde eller
en aktivitet.
I Kbh. er sekretariatet inddelt så man arbejder hjemme 2 dage og 3 dage på kontoret. Folk er fortsat på
telefon og mail.

• Plan for kommende aktiviteter v. Tobias K.
Tobias og Nancy fortæller om aktiviteter i december.
FÆLLES SAND bliver digitalt (på Zoom) i år – og vi sender pakker med merchandise og andet, til de tilmeldte
deltagere (på boformer).
Der laves FIFA turnering for Unge hjemløse (på boformer) og en freestyle/rap battle mellem hjemløse unge
(på boformer). Fifa turneringen foregår på playstation 4 og rap battlen foregår på Zoom. Indledende til rap
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battle vil vi tilknytte én til at undervise på herbergerne i rim, sangskrivning og sparring på at battle og lave
rap-tekster.

Budget
Ask præsenterer budgettet for 2021. Det er et optimistisk Corona-budget. Der er lagt op til at vi bruger lidt
mere end hvad vi har – og så overføre noget fra i år.
Rani spørger om man ikke kan lave budgetter med forbehold for de besparelser Corona har givet i år?
Jonas siger, at vi bør have muligheden for at kunne lave aktiviteter når der bliver åbnet op – mellem
bølgerne (som vi har gjort i sensommeren) så vi ikke skal være bange for at vi lader budgettet bide os i
røven. Kan man lave et regnskab for første halvår?
Ask supplerer: budgettet kan laves om i løbet af kommende år.
Maria spørger, om der ikke er en negativ signalværdi, i ikke at tænke ”positivt” omkring fremtiden.
Ask foreslår at vi justerer budgettet ift. at vi tror det bliver svært at lave aktiviteter i 2 – 3 måneder i starten
af året. Vi skærer udgifterne på offentlig transport ned til 200.000, dvs. knap 80.000 mindre, og vi skærer
knap 10.000 af aktiviteter. Herved kommer vi også ned på et underskud på 100.000 kr., hvilket vi må
overføre fra i år uden at spørge om godkendelse. Det godkendes.

Næstkommende bestyrelsesmøde bliver den 30. november 2020 kl.9:30 Dvs. det planlagte
bestyrelsesmøde d. 8. december aflyses.

Evt.
Ask: Bænk til bolig-arbejdsgruppen havde møde (Kim Allan, Lasse For Fred og Ask) har haft møde med
Konservative, i Kbh.
Mas: Tobias BH har sendt noget ud ang. at få SAND folk ind i udsatterådene. Det synes Mas vi skal støtte op
omkring.
Maria: Første møde i kvindearbejdsgruppen er afholdt, og det var et rigtig godt møde. Det var sammen
med Sofie fra sekretariatet, og der vil blive overleveret en liste med ting/tiltag vi i arbejdsgruppen gerne vil
i gang med.
Karin har haft kontakt med en studerende, der arbejder på et flytbart hus (et eksamensprojekt) – hun giver
besked når det er færdigt.
Harald fortæller at Aalborg kommunes socialrådmand Maibritt Iversen ikke stiller op til genvalg næste år.
Det er ærgerligt, synes han.
Ask vil gerne have sin første MUS samtale nogensinde. Han vil også gerne have en lønsamtale. Han inviterer
Christina, Mas og Jonas til begge dele. De 4 har også tidligere talt om, at det vil være godt at mødes ind
imellem for at sikre at vi har den rigtige arbejdsdeling, og at de planer vi laver bliver fulgt.
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