SAND bestyrelsesmøde d. 22.9.21
Deltagere: Christian Vang (Nordjylland) Henrik Mas (Trekanten), Steffen Andersen (Sydvestjylland), Pia
Nedergaard (Fyn), Carsten Larsen (Nordvestsjælland), Jonas Laursen (Hovedstaden), Robert Hansen
(Storstrøm), Christina Strauss (forkvinde), Pino Paank (Østjylland), Ask Svejstrup (sekretariatet). Ask er
referent.
Alle undtagen Ask har stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Afbud: Susanne Moos, Mette Larsen, Rani Henriksen og Harald Gjersøe
Der er kun ét punkt på dagsordenen. Indstillinger af SAND folk til Hus Forbis generalforsamling d. 30.9.21
SAND har to bestyrelsesposter i Hus Forbi. Pt. sidder Kim Allan på den ene og Gerth Gedionsen på den
anden. Man vælges for to år. Gerth sidder endnu et år. Kim Allans valgperiode udløber i år. Gerth var
suppleant for Jens Vestergaard. Da Jens døde overtog Gerth resten af Jens valgperiode.
Vi skal lave to opstillingslister.
Den ene er en bestyrelsesliste. Der skal vælges én person til bestyrelsen, men vi skal opstille mindst to
personer. Den anden liste er en suppleantliste. Der skal vælges to fra listen, men vi skal opstille mindst tre.
Generalforsamlingen skal have noget at vælge imellem.
Vi diskuterer hvilken rolle man har i Hus Forbis bestyrelse. Christina synes vores repræsentanter skal være
nogen der tør sige sin holdning. Det er spændende arbejde og man beslutter nogle vigtige ting. Hun synes
det er vigtigt at man fastholder at det er sælgernes avis og ikke personalets avis.
Ask supplerer. Han har siddet i Hus Forbis bestyrelse i mange år. For ham har det været vigtigt at Hus Forbi
tænker på hjemløsegruppen generelt og ikke kun på sælgerne. Hus Forbi bør vise samfundsansvar ift. alle
hjemløse. SAND har historisk haft en opgave med at sikre, at der har været en bred repræsentation af
hjemløse i bestyrelsen og at repræsentanterne var stabile. Det har de ikke altid været, men oftest har de
været gode tid at tænke på, hvad der var godt for hjemløse generelt frem for hvad der var godt for dem
selv. Det er noget man lærer i SAND, mener han.
Ud over de dyder Ask og Christina trækker frem, vil vi gerne sikre en mere systematisk tilbagemelding fra
vores repræsentanter i Hus Forbis bestyrelse.
Vi bliver enige om at have et fast punkt på dagsordenen til SANDs bestyrelsesmøder, der hedder ”Nyt fra
Hus Forbi”. Her kan vi invitere repræsentanterne til at deltage, f.eks. via Zoom.
Vi samler SANDs repræsentanter i Hus Forbis bestyrelse efter de er valgt for at informere dem om det og til
en snak om hvordan de bedst støtter og bakker op om hinanden, og hvordan de eventuelt kan trække på
andre i SAND. Ask og nogle sand best. Medl. tager en snak med dem.
Ask fortæller om de tre kandidater der ikke er med til mødet i dag (Vivi Daastrup, Marie Joelsen og Kim
Allan Jensen). Han har også skrevet lidt om dem, som er sent med listen ud. Han har talt med alle
kandidater.
Pino fortæller om hvorfor han gerne vil stille op. Han vil være et godt bindeled mellem de to organisationer.
Han synes det er lidt sparsomt med informationer man får fra Hus Forbi. Han føler stærkt for begge
foreninger. Den indbildske kløft mellem de to foreninger vil han arbejde for at udrydde.
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Mas stiller op fordi han er blevet opfordret til det af nogle sælgere. De siger de synes der er lidt for meget
københavneri i Hus Forbi. Han har sælgerkort men det er mange år siden han har solgt en avis. Han kender
mange sælgere. Han tænker der skal være lidt mere samarbejde mellem de to organisationer. Vi vil jo de
samme ting. Han savner også informationer fra vores repræsentanter i Hus Forbi. Han vil pege på Pino som
bestyrelseskandidat og sig selv som suppleantkandidat.
Vi bliver enige om at stille to op til bestyrelseslisten: Kim Allan og Pino.
Suppleantlisten:
Nogen mener at Vivi måske er for konfliktsky. Marie er måske for forvirret. Der er ting hun ikke har sat sig
ind i. Ærgerligt hvis vi får en ind, der ikke kender strukturerne i foreningen.
Vi stiller 3 personer op på suppleantlisten:
Den fra bestyrelseslisten der ikke bliver valgt (Pino eller Kim Allan), Vivi Daastrup og Henrik Mas.
Næste bestyrelsesmøde er på Frederik d. VI’s hotel, Rugårdsvej 590. Tag bus 21 mod slukefter helt ud til
vendepladsen. Ask sender også adr. og rejsevejledning med dagsordenen.
Ask opfordrer til at folk kommer med dagsordenspunkter.
Vi har bl.a. Christinas barsel som et punkt.
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