SAND bestyrelsesmøde 09.11.2021
TAMU Center, Odense
Rytterkasernen 13
5000 Odense
Deltagende:
Henrik Mas (Trekanten), Pia (Fyn), Steffen (Sydvest), Kit (Nordsjælland, i stedet for Rani), Susanne
Moos (Nordvestsjælland), Charlotte (Hovedstaden, i stedet for Jonas), Christian (Nordjylland), Robert
(Storstrøm, i stedet for Mette), Eluf (Vestjylland, i stedet for Karin)
Afbud: Jonas, Rani, Pino/Flemming (ingen deltagende fra Østjylland), Hans (Sydfyn)
Christina Strauss er på barsel og deltager først i september 2022.
Fra sekretariatet deltager Ask Svejstrup og Tobias Kjærside

DAGSORDEN
1.

Er vi beslutningsdygtige? 5 min.

2.

Runden rundt. 30 min.
Herunder opfølgning på hvordan det går med kommunalvalgsaktiviteter og med bruen af
oplevelsesmillioner.

3.

Hjemløseudspil fra regeringen. Hvad går det ud på? Hvad skal vi mene og hvordan skal vi få
vores meninger ud? 40 min.

4.

Hvad skal SAND lave næste år? Der tages udgangspunkt i udsendte målplan. Målplan skal
godkendes. 30 min.

5.

Evt. 5 min.
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REFERAT
1.

Er vi beslutningsdygtige? 5 min.
9 deltagende. Alle deltagende har stemmeret. Og bestyrelsen er beslutningsdygtig.

2.

Runden rundt. 30 min.
Herunder opfølgning på hvordan det går med kommunalvalgsaktiviteter (ValgCamps og
brevstemme-plakater) og med brugen af oplevelsesmillioner.
Nyt fra formandskabet/barsel for Christina Strauss
Christina Strauss er, fra i går (08.11.2021), gået på barsel, indtil august 2022. Der er lavet et
autosvar på formands-mailen, at man kan kontakte Mas i vest og Jonas i Øst. Jonas står,
stadig, hovedsageligt for pressekontakt. Mas står, stadig, hovedsageligt for håndtering interne
opgaver.
Der kan komme opgaver, hvor der må trækkes på andre i bestyrelsen. Det bliver fleksibelt og vi
hiver gode og relevante kræfter ind, når/hvis det bliver aktuelt.
Bestyrelsen beder Nancy og Tobias K. om at finde en barselsgave til Christina, budget 500kr.
Christina sidder i det nationale udsatteråd – Ask skal finde ud af, om vi finde en til at sidde der
under barslen?
Kit / Nordsjælland
5 bestyrelsesmedlemmer pt.
Der er afholdt 4-5 møder i år. Bruger frivillighedshuset (oftest) til afholdelse af møder.
Der har været reception i Stubben og der er talt om et fremtidigt samarbejde, med lederen.
Kit og Rani har gang i en håndfuld bisiddersager.
Karleraq og Rani har lavet noget med det grønlandske hus.
Der er søgt §18 midler. Bl.a. til et projekt med Ombold.
Kit har lavet et interview om hjemløshed og SAND, med nogle studerende fra professionsskolen
(pædagog- eller socialrådgiverstuderende.)
Charlotte / Hovedstaden
Vi har været på boformsbesøg.
Vi har haft en rigtig god kontakt til og med de forskellige boformer. Det virker til at folk er bange
for at sige noget ude på boformerne – hvis de nu kan smides ud, for at sige noget dårligt om
boformen.
Tobias (Bongo) har godt gang i en grønlandsk arbejdsgruppe, der er masser af aktivitet.
Vi har haft møde hver den 1. i måneden og har været til flere debatter op til kommunalvalget og
skabt gode kontakter. Bl.a. har Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten bedt os sende
materialer til dem.
Der drages stor nytte af at Bongo er på Sundholm og kan hjælpe med møder, arrangementer
og andet, i hovedstaden.
Hovedstaden har været gode til at inddrage de gade- og boforms hjemløse, der har deltaget i
SAND arrangementer, i deres daglige aktiviteter.
Robert / Storstrøm
Storstrøm er gået lidt i stå med tour-de-boform, men det har været rigtig fint at have Bongo
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med. Han er god til at møde og gå i dialog med de folk de møder. Det er aftalt at der skal gøres
en indsats for at gå i dialog med de gadehjemløse i de forskellige kommuner i Storstrøms
geografiske område.
Susanne / Nordvestsjælland
Der er lidt krise i SAND Nordvestsjælland og der er planlagt møde i udvalget torsdag den 18.
november. Det er planlagt at mødes på Restaurant Flammen hvor Tobias vil forklare mere om
hvordan udvalget kan lave aktiviteter, der får nye folk med.
Moos har været på uanmeldt besøg på varmestuen i Korsør. Det var en lidt blandet fornøjelse.
De ønsker sig både at have udlevering af medicin, jobcenterindsatser og andet. Da Moos kom
på besøg, var der omkring 10 personer til stede, selvom en ansat havde sagt der normalt var 40
personer.
Det er ikke holdbart at der kun er to aktive medlemmer i udvalget, dette skal Moos, Martin og
Bongo kigge på hvordan de finder ud af. Tobias K. fortæller, at der er en lille håndfuld gutter på
Roskildehjemmet, der kunne være gode at invitere med. Moos taler med Bongo.
Pia / Fyn
Vi har haft møde med den lokale rådmand, Brian Dybbro. Han påstår at der er 125 hjemløse i
Odense.
Der er planlagt besøg på Store Dannesbo, til Middelfart og Assens og evt. andre steder hvor
herbergs-beboere og gadehjemløse kan mødes med udvalget.
Der er planlagt uddeling af julegaver for 5.000kr
Vivi har foreslået at bestyrelsen inviterer suppleanter til bestyrelsesmøderne, også selvom
bestyrelsesmedlemmet deltager.
Henrik Mas / Trekanten
Trekanten har lavet en aktion, i Aarhus, sammen med Østjylland.
Den følges op med en aktion i Vejle.
Aktionen går ud på, at deltagerne går igennem gaderne (midtby) og reklamerer for ”Det fiktive
hjemløseparti – med ægte meninger.” På uddelingerne står der, hvad de hjemløse ville gøre
med regler og rammer for at gøre hverdagen bedre og lettere for landets hjemløse.
Mas har deltaget i flere møder med fokus på det sociale frikort.
Mas har modtaget mail fra Dansk Rusmiddelcenter ang. de tilbud der er i storbyerne. De vil
gerne interviewe Mas omkring disse, ift. en rapport om tingenes tilstand.
Udvalget har også været i Kolding og lave en mindre aktion under frivilligugen. Her tog udvalget
afsted for at møde hr. og fru Danmark. – Der mangler skriftligt materialer til mødet med den
målgruppe. De små slikposer med et klistermærke på ville være gode at have med.
Steffen / Sydvest
Udvalget har været medarrangør af et vælgermøde, med deltagelse fra samtlige 14 partier i
kommunen. Der var fuldt hus. Både stole og ståpladser var optaget.
Steffen har holdt oplæg om ensomhed, i torsdags, på GLAD (STU i Esbjerg)
Der er kommet nyheder ang. §134a. Esbjerg har købt en tandlægebus der skal besøge
væresteder og andre steder hvor udsatte opholder sig.
Eluf / Vestjylland
Udvalgsmedlemmerne har været sygdomsramt og er nu arbejdsramt.
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Christian / Nordjylland
Der har været omrokering i udvalget. Vi arbejder på at finde et sted hvor der, mere fast, kan
afholdes bestyrelsesmøder.
Der har været 3-dages kultur-/musikfestival inviteret af bl.a. Parasollen, Kirkens Korshær,
Hjerterummet og andre organisationer, der har brugt af deres oplevelsesmillioner.
Sekretariatet / Ask og Tobias K.
Vi har forsøgt at forfølge planen om at få fat i de hjemløse, vi normalt ikke har meget fat i;
specielt gadehjemløse og unge. Eks.vis på ValgCamps, som i år blev afholdt i stedet for
Tillidsmandskurserne, med en masse nye deltagere.
Arbejdet med nye folk, helt fra Vinter 2020 med UC online, har givet rigtig meget nyt til SAND.
Gamle i gårde har også udtalt glæde ved de nyes deltagelse.
Vi bliver mere relevante og aktuelle.
Det giver også udfordringer, som eks. mht. rusmiddelpolitik på kurser/arrangementer. Vi skal
huske at bestyrelse og sekretariat skal bruge hinanden til at dyrke den gode kultur og passe på
ikke at dyrke fællesskabet omkring alkohol/rusmidler.
Der er blevet født en masse arrangementer ud af ValgCamps og Temadage.
Brevstemmeplakater, #DROP film, fiktiv hjemløseparti-gåtur i Aarhus og Vejle, borgerforslag om
at få hjemløse ud af jobcentrene.
Hvordan har udvalgene fulgt op? (efter aftaler på bestyrelsesmøde, oktober)
Brevstemmeplakater er blevet sat op rundt omkring. Der er hængt op på herberger, varmestuer,
borgerservice og biblioteker. Men ikke i det omfang det var aftalt og som medlemmerne havde
håbet.
Fyn, Sydvest, Nordsjælland, Vestjylland og Storstrøm har ikke hængt op.
Dropfilm lever ikke hundrede procent.
Tobias K. efterspørger hvad udvalgene har brug for, når der kommer opgaver ud til udvalgene.
Moos siger at der mangler folk, og det er derfor de ikke har fået lavet film.
Mas siger det også kan være svært at lave en film, når man er fire i udvalget.
Tobias K. opfordrer til at bestyrelsen og sekretariatet skal være bedre til at lave klare aftaler, når
der kommer aktiviteter (som eks. plakater, dropfilm og andet) for ikke at tabe de gode initiativer.
Et udvalg får nu en opgave – der skal deles slikposer ud.
”Der er 6.000+ hjemløse i Danmark, tyg lidt på den”
Poserne er lavet for at modtager skal tænke over, ”betyder hjemløshed noget for mig, når jeg
sætter mit kryds?” De er til Hr. og fru Danmark og ikke til hjemløse
Når man deler ud, skal man;
… have forberedt 3 mærkesager at slå på, ved uddelingen. Så der kan igangsættes en dialog
og der bliver noget ”at tygge på”
… være skarpe på tidspunkt og sted – og gør det til en ”begivenhed” der kan komme i
kalenderen på hjemmesiden. Andre hjemløse skal have mulighed for at være med.
… være minimum 2 personer til at gøre det sammen og støtte op om hinanden.
… dele billeder og lign. på Facebook. Så det bliver set af omverdenen. Kunne også være
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livestream eller andet.
Mas tager begge poser slikposer med til aktion i Vejle, fredag den 12. november, sammen med
Østjylland.
De andre udvalg opfordres til at lave en aktion (ud fra ovenstående) og klistermærker kan
bestilles ved Sofie, sekretariatet.
Kit har svært ved at se hvordan hun skal gå til det, ift. kommunalvalget, når hun ikke skal
fortælle folk HVEM de skal stemme på. Hun synes slikposerne er en rigtig god idé.
Christian er enig.
Ask mener ikke det er vigtigt om man kan pege på en bestemt kandidat eller ej. Det vigtige i
mødet med borgere, er at man kan gøre opmærksom på hvad hjemløse savner fra kommunen.
F.eks. skæve huse, udvidede åbningstider i socialforvaltningen, lettere adgang til
misbrugsbehandling osv.
Borgerforslaget ligger på SANDs socialemedier og er i fuld gang – I må meget gerne
underskrive og dele det på jeres kanaler.
Onsdag den 17. november vil der være en workshop i Kbh. og Aarhus (på samme tid) hvor vi
skal invitere en masse hjemløse ind til at forstå borgerslaget, bevæggrunden derfor og hvordan
det kan spredes. Samtidig skal der laves en workshop omkring hvordan vi får bredt det ud.
Der kommer et program i kalenderen, på hjemmesiden.
En lille solstråle fra et kursus:
Charlotte har deltaget i skrivekursus og der kom et ungt par (der var ordblinde) med der ikke
havde meget selvtillid da de kom og de var helt høje da de tog afsted.
Vi vil gerne have billeder af bestyrelsesmedlemmer, til at kickstarte valgplakat-ramme på
Facebook. Hvem vil med på billeder? Til Hjemløsepartiet. Det fiktive parti med ægte meninger.
Vi har taget billeder af 7 personer, sendt dem til Sofie og Ask har noteret 2 budskaber pr.
person.
Vi har øremærket 2 millioner på en fest-turné sammen med LVS og Hus Forbi. Tobias har haft
møder med LVS og Hus Forbi om turnéen. Det lover godt. Steffen og Pino er med i processen,
så vi sikrer at hjemløses ønsker tilgodeses.
1 million øremærket adrenalin
1 million til at iværksætte idéer fra gaden
1 million til udflugter
I er opfordret til, i udvalgene, at sætte gang i aktiviteter. Når der sættes gang i noget, skal det
dokumenteres med opslag på sociale medier. Når idéen opstår, kontakter man sin
udviklingskonsulent, Ask eller Tobias K. Så får vi det til at ske.
3.

Hjemløseudspil fra regeringen. Hvad går det ud på? Hvad skal vi mene og hvordan skal
vi få vores meninger ud? 40 min.
Ask har været i kontakt med flere socialordførere. Han tilpasser sine hovedpointer, ud fra hvem han
mødes med og hvilket parti de kommer fra. Der ligger to artikler på www.sandudvalg.dk der svarer
på udspillet. Dem kan I læse og dele.
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Er der noget vi skal holde øje med og være opmærksomme på?
- Skæve, alternative og anderledes boligformer
- Det er ikke nok bare at putte folk ind i en lejlighed. Det kan være alle mulige slags boligformer.
Eks. campingvogne på en campingplads.
- Succeshistorier rundt i landet, der kan implementeres flere steder.
- Udslusningsboliger. Erhvervsbyggerier skal lettere kunne laves om til boliger.
- Minimumskrav til boligers stand (indeklima, skimmel, utætte vinduer, varmefejl, manglende
køleskab og lign.)
- Gældssanering.

4.

Hvad skal SAND lave næste år? Der tages udgangspunkt i udsendte målplan. Målplan
skal godkendes. 30 min.
Ask gennemgår udsendte målplan.
Ask spørger om bestyrelsen mener det er oldnordisk eller godt, at der sendes fysiske materialer
ud til boformerne. Han spørger specifikt om SANDsigeren stadig skal komme på tryk. Der er
blandede meninger om det trykte versus det digitale, men enighed om at det stadig er vigtigt at
få den trykte udgave ud.
Det foreslås at sende en note med, sammen med en udsending, og hører modtagerne
(boformer, væresteder, varmestuer) om de mener de modtager for mange eller for få.
Det foreslås at der er i målplanen skrives ind, at en målsætning er, at boformerne tvinges til
have beboerråd (eller på anden måde give indflydelse til beboere) ved lov?
Personalerne på boformerne skal have kurser i procedurer omkring udsmidninger på boformer.
Målplanen godkendes.

5.
-

Eventuelt. 5 min.
Julehjælp.
Det er samme model som de sidste mange år.
Vi skriver ud til udvalg og boformer, natvarmestuer, vinterherberger, natherberger osv.
Vi skriver til samarbejdspartnere – gademedarbejdere, opsøgende medarbejdere.
Vi skal selv aktiveres ift. at få bredt og delt julehjælpen ud.
Vi har tre typer gavekort: Salling group, H&M, Bog&idé/legekæden.
HVIS I synes der er nogle hjemløse I jeres område, der skal have et gavekort, skal I kontakte
Jeanne og skrive navne og adresser og begrundelser for hvorfor de skal have gavekort.
Det må ikke blive ”venner” og ”hinanden” – det er til hjemløse (hvilket selvfølgelig KAN være
hinanden og venner, men I skal passe på at det ikke bliver for nært.)
Ring til Ask eller Jeanne hvis I er i tvivl, så hjælper de.

-

Danmarksindsamling
SAND har, igen i år, lavet en aftale med Danmarksindsamlingen.
Vi har tidligere filmet ved fælles sand og andre arrangementer. I år bliver det produceret på
Sundholm.

-

Charlotte – Christiansborg demo.
Vil gerne samle hjemløse fra hele landet, på pladsen foran Christiansborg. Så politikerne bliver
opmærksomme på hvor mange der er påvirket af hjemløshed. Der er ikke meget lyd i
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bestyrelsen, men Charlotte opfordres til at tænke kreativt og folde det ud, og der er plantet et
frø i resten af bestyrelsen.
-

Kit.
Vi har haft nogle bisiddersager. Vi savner at sparre med andre om hvordan det går med
bisiddersager og hvordan man gør, hvordan det går. Kit opfordres til at snakke med Sara, der
står for bisidderkorpset.
Vi var SÅ glade for at have lavet udvalg på tværs med Storstrøm.

-

Moos vil gerne have et punkt på næste møde:
”Skal suppleanter med på bestyrelsesmøder?”
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