Referat fra bestyrelsesmøde i Odense d. 4. august d. 2005
Deltagere: Ole Kruuse, Torben Høecke (Ribe amt), Kristian Geisler, Niels Elbrønd (Kbh.), Johnny
Nielsen (Ringjøbing amt), Hans Heinrich Jessen (Sønderjyllands amt), René Holmgren (Region
Sjælland), Jørgen Jensen (Nordjylland), Ask Svejstrup.
Afbud: Erik Hansen, Ole Rudolf, Niels Erik Nielsen
1. Valg af referent
Ask Refererer.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Ændring af deltagerkredsen til nærudvalgsmødet
Torben syntes, at bestyrelsesmedlemmerne er for dominerende på de fælles nærudvalgsmøder. Han
fanger sig selv i det og tror ikke han er den eneste. Han mener, det i højere grad skal være folk, som
ikke er i bestyrelsen, der skal til orde. Torben foreslår, at det kun er et bestyrelsesmedlem og Ask,
der er med. Der ud over kan det nærudvalg, som afholder mødet, invitere folk fra boformerne og
derved skabe synlighed omkring SAND/nærudvalget.
Det er et generelt problem i flere nærudvalg, at det er meget svært at få folk med i arbejdet.
Desuden er der også nærudvalgsfolk, som kun ønsker at arbejde lokalt og ikke har den store
rejselyst. Derfor kan der let ske det, at der ikke møder repræsentanter til møderne fra flere
nærudvalgene.
Kruuse mener, at bestyrelsesmedlemmerne bør være informeret om hvad der sker i SAND og derfor
også skal være med til fælles nærudvalgsmøderne.
I Esbjerg trækker bestyrelsesmedlemmerne sig, hvis der er andre, som gerne vil med til møderne.
Geisler foreslår, at man tematiserer møderne, og informerer boformerne mere om, hvad der sker på
møderne. Kruuse foreslår, at man inviterer en gæst/oplægsholder, som vi gjorde ved mødet på
Dalhoffsminde.
Vi er forholdsvis enige om, at vi skal tilstræbe at sende nye repræsentanter (og derfor også
forpligter os til at grave nye medlemmer op), og at vi inviterer en oplægsholder.
4. Ringkjøbing amt nærudvalg
Der har været en del blæst i nærudvalget i Ringkjøbing amt. Der er et bestyrelsesmedlem, som har
trukket sig og udvalget ligger stiller for tiden; der er ikke gang i kommunikationen. Der er en som
er på druk og der er flere af medlemmerne som er i aktivering eller har arbejde, så det er svært at
lægge møder i dagtimerne. Torben har flere gange forsøgt at få et møde i stand hvor stridighederne
kan bilægges og et konstruktiv samarbejde kan komme i gang. Der ligger 25.000 fra
Socialministeriet, men man kan ikke få skrevet papirerne under, fordi Niller ikke har sendt
papirerne til Johnny. Det er vigtigt, at vi får en fælles holdning til, hvad vi gør i situationer som
denne. Kruuse foreslår, at initiativet til et ”krisemøde” kommer fra SAND, det virker mere neutralt.
Vi skal tænke på, at vi udefra bliver betragtet som én organisation, så den negative omtale et
nærudvalg får, også går ud over de andre. Det understreges, at der skal være plads til alle i SAND,
og at man ikke kan tvinge alle folk til at kunne lide hinanden, men kun opfordre til, at man arbejder
i samme retning.
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Det aftales, at Torben indkalder til et møde og tager derop og mæler.
5. Hus forbi
- Giv din hånd til hjemløse
Der er taget initiativ til at afholde et arrangement til fordel for hjemløse, hvor Hus Forbi er
involveret. Torben så en helsides annonce i avisen og efter han havde læst videre på deres
hjemmeside, var han meget misfornøjet med konceptet. Torben mente, det var en udstilling af
hjemløse og derfor har Ole Rudolf, Ole Eriksen, Erik Hansen og han selv lavet en
pressemeddelelse. (den er udleveret til mødedeltagerne). ”Information” har fulgt lidt op på den. Ole
Rudolf og Torben har snakket om, at der ikke skal gøres mere ved den sag, men ønsker selvfølgelig
bestyrelsens opbakning til holdningstilkendegivelsen.
Der har været mange reaktioner på pressemeddelelsen: tilkendegivelser om at man har misforstået
idéen med arrangementet, ikke har forstået konceptet, osv.. Torben har haft en korrespondance med
initiativtageren og er blevet inviteret til et møde i København for at drøfte kritikken.
Bestyrelsen støtter den markerede holdning.
Torben kritiserer Thomas Hyes egenrådige beslutning om at være med til arrangementet. Kruuse ser
gerne at bestyrelsen får en rundemail med pressemeddelelse i fremtiden. Han tilføjer at vi godt kan
prostituere os hvis det gavner sagen eller os selv, og hvis det er et lødigt arrangement. Niels Elbrønd
kunne aldrig finde på at udstille sig selv på denne måde og han tog kraftigt afstand fra ideen med
”Giv din haand”.
Det er vigtigt, at SAND medlemmer i Hus Forbis bestyrelse stiller krav om hvad de vil være med til
og hvordan arbejdsgangen mellem SAND og Hus Forbi skal være.
-kandidater til Hus Forbi
Den 21. september 2005 er der generalforsamling i Hus Forbi. Der er forslag til nye vedtægter.
SAND skal stadigvæk indstille tre personer og tilhørende suppleanter: Der er én fra repræsentant fra
Boformerne, én medarbejderrepræsentant, én fra bladbranchen og én vælges på
generalforsamlingen.
Jørgen mener, at der er gået for meget forretning i Hus Forbi til fordel for den oprindelige idé. Han
efterlyser et overslag på hvad det har kostet at have sælgere plantet i de tre byer.
De tre nuværende kandidater har snakket sammen og været enige om at stille op igen. Men nu har
Torben besluttet, at han ikke gider bruge mere tid på at være i den bestyrelse. Det begrundes med at
der er for meget ævl og kævl, og en masse personlige modsætninger og problemer i bestyrelsen.
Derfor er der kun Kristian og Ole som genopstiller, og Ask Svejstrup og Tina Andersen som
suppleanter.
Spørgsmålet er, om vi overhovedet skal opstille kandidater til den bestyrelse? Der er flere som
mener vi ikke længere har gavn af at sidde der. Kristian mener fortsat, det er nødvendigt vi er med,
fordi det er en mulighed for at få sine budskaber ud og det er den eneste måde vi kan lave om på
tingene på. Men der er en dårlig forretningsgang, som nærmest er dikteret af Thomas Hye.
Ask argumenterer ligeledes for, at vi skal sidde i bestyrelsen for at udnytte organet; vi kan lægge op
til en anden redaktionel linie, vi kan lave et nyhedsbrev sammen med dem og vi kan være med til at
bestemme hvad et eventuelt overskud skal bruges til. Der er enighed om at der er masser af
muligheder for at bruge organet konstruktivt.
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De afgående bestyrelsesmedlemmer får mandat til at finde de nye kandidater.
6. Status for tour de udsat
Der er tre cykler på Solvang og der er to på St. Dannesbo. Vi ved ikke hvordan det går med
træningen.
Det diskuteres hvad der skal ske med cyklerne efter løbet. Ask foreslår, at Basen i Århus får en,
såfremt Ole Rudolf deltager i løbet, Solvang og St. Dannesbo får hver to cykler. De får dem under
forudsætning af at SAND altid kan komme og låne dem. Det støttes af bestyrelsen.
Der er nogle udgifter ved at deltage. Bl.a. skal vi betale for bandet på afslutningsaftenen. Alle
udgifterne deles med Hus Forbi. Der er tillid til at Ask bruger sin økonomiske sans og ikke bruger
mere end højst nødvendigt.
7. Økonomi: Halvårsregnskab
Ask gennemgår regnskabet. Vi er rimeligt godt med i forhold til det budgetterede. Der er nogle
penge til overs på kursussiden. Dem overlader vi til arbejdsgruppen at arrangere kurser for. Der er
tilslutning til bl.a. et regnskabskursus og et kursus i gældssanering.
8. Et årligt landstræf
Torben har snakket med nogle af de ansatte fra St. Dannesbo, som forslog, at SAND er med til at
arrangere et årligt landstræf for hjemløse. Det er ikke et spørgsmål om at det skal koste en masse
penge, men vi skal være med til at få det op og stå, søge pengene, lave papirarbejdet osv. Torben
foreslår at Ask, Ole Eriksen, Torben og ledelsen fra St. D. holder et møder hvor man diskuterer
idéen nærmere.
Der er tilslutning til idéen. Vi skal vise flaget og markere SAND. Der arbejdes videre med den.
9. Hjemmesiden
Ask vil gerne have inputs til hvad der skal være på den nye hjemmeside. Ask har planer om at gøre
den mere visuel; flere billeder, flere film osv. Desuden er lovgivningsstoffet udbygget. Der er snak
om at hvert nærudvalg skal have sin egen side på siden. Det aftales, at bestyrelsesmedlemmerne ser
på siden når den igen er i luften. Hvis de får nye idéer af det, kontakter de Ask.
Der er mulighed for at få lavet en mailadresse for hvert nærudvalg. København har en der hedder
kbh@naerudvalg.dk, Ask har en som hedder SAND@naerudvalg.dk. Ask arbejder videre med det.
10. Nyt fra Sekretariatet
Der er en tre-dages konference på Brandbjerg Højskole d. 15. – 17. august, hvor Ask, Torben og
Ole Rudolf er tilmeldt. Socialministeriet afholder socialpolitisk årsmøde d. 1.- 2. september. De
samme tre er tilmeldt.
Der er en konference om strukturreformens betydning for misbrugsområdet d. 22. september. Det er
kun en dag. Ole Eriksen, Torben, Niels, Johnny og Ask vil gerne med. Ask sørger for tilmelding, og
informerer de tilmeldte om detaljerne.
Der er en konference i Berlin i oktober. Ask og Ole Kruuse vil gerne med men der skal findes penge
til det først. Ligeledes vil Rudolf gerne med til FEANTSAs generalforsamling i Paris. Problemet er,
at vi ikke har penge til at rejse udenlands. Ask forsøger at finde fondsmidler så vi kan komme af
sted. Hvis Berlin-turen bliver til noget rykker vi næste bestyrelsesmøde (planlagt til d. 6. oktober).
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Der runddeles en vejledning til PUF (socialministeriel pulje med ansøgningsfrist 1. sep.), hvor man
også kan se hvilken forskel der er på den pulje og puljen for Særligt socialt udsatte, der har
ansøgningsfrist i februar.
11. Eventuelt
Torben har været i Århus, på besøg på Godrum, hvor der var aftalt et møde. De havde et
madproblem. 14 dage om måneden fik de suppe. Ole Graversen, Ole Rudolf, Erik Hansen, Torben
og Bente var derude. Erik Hansen havde i forvejen telefonisk aftalt at vi kom 4 personer fra SAND
til dette møde. Dette benægtede forstander Eigil Lyhne og meddelte Erik, at kun han og Ole
Graversen kunne deltage. Han ønskede ikke et møde med Ole Rudolf og Torben Høecke!!
Han ville ikke engang ulejlige sig med at hilse på os – en flot velkomst fra en forstander!!
Derudover påstod han at Erik Hansen lugtede kraftigt af alkohol. En dårlig undskyldning fra hr.
Lyhne´s side. Erik Hansen sagde herefter nej tak til et møde uden Ole og Torben og vi kørte fra
stedet meget forundrede.
Resultatet er dog blevet en bedre madplan, men der er stadig mange områder, hvor brugernes
rettigheder bliver tilsidesat på Godrum.
Ole og Erik har bedt Torben om at skrive et brev til Eigil Lyhne, hvori vi retter vor kritik mod den
manglende modtagelse, brugernes amputerede rettigheder samt selvfølgelig madplanen.
Jørgen regner med at komme med i en frontgruppe i Aalborg, hvor der sidder repræsentanter fra
boformer, væresteder mm. i Nordjylland. Jørgen er blevet foreslået til gruppen og skal så godkendes
af alle de andre fra gruppen for at komme med. Det forventer han ingen problemer i at blive.
Hus forbi har igen vist interesse for at vi skal ansætte en heltidsmedarbejder sammen, hvis vi kan få
jobprofilen til at matche. Bestyrelsen er indforstået med at Ask tager en snak med dem om det.
Lars Jappe fra Socialministeriet er død af kræft for ca. en måned siden.
Kristian oplyser, at han arbejder videre med grønlandsprojektet og har tænkt sig at inddrage Ask
lidt.
Torben takker for god ro og orden.
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