Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005
Deltagere: Ole Kruuse, Niels Elbrønd, Jørgen Jensen, René Holmgren, Erik Hansen, Ole Rudolf,
Torben Høecke, Ole Eriksen, Ask Svejstrup
Afbud: Anne Grethe Thestrup, Kristian Geisler
1. Valg af referent
Ask refererer
2. Godkendelse af referat
Torben spørger til forslagene til navne på nærudvalgenes hjemmeside og E-mail. Ask har ikke fået
lavet nogen forslag.
3. Hus Forbis generalforsamling
SANDs folk blev valgt ind. Det er Ole Eriksen, Tina Andersen og Kristian Geisler. Desuden blev
der valgt en repræsentant fra medieverden, en fyr fra Politiken. Thomas Hye blev valgt på
medarbejdernes vegne, Robert Olsen fra boformerne og Leif Max Olsen valgtes på selve
generalforsamlingen. Suppleanter fra SAND er Ask Svejstrup, Jan Drejsanger og Mick Heuer.
Jørgen syntes referatet fra generalforsamlingen er vældigt kort, han savner f.eks. nogle af de løfter
han blev givet omkring udstyr til sælgere fra Nordjylland.. Det foreslås at SANDs bestyrelse får en
kopi af referaterne fra Hus Forbis bestyrelsesmøde. Ask undersøger om referaterne findes på Hus
Forbis hjemmeside. Hvis de ikke gør det, sørger han for at SANDs bestyrelse får dem.
4. Gæster på NU-møderne. Hvordan er det gået med det?
Frem for at læse tykke og snørklede rapporter kan vi få andre folk til at fortælle os om det. Det er
mange gange de rapporter der sætter dagsordenen, så det er nødvendigt at få den viden. På de to
seneste nærudvalgsmøder har vi forsøgt os med eksterne foredragsholdere.
Der er stor tilfredshed med både Bernhards oplæg i Sønderjylland og Ivans oplæg på Kollegiet.
Med mindre der er et helt aktuelt emne, som med fordel kan drøftes på bestyrelsesmødet, er det på
nærudvalgsmøderne vi inviterer de eksterne oplægsholdere. Opfordringen til at tage nye folk med til
nærudvalgsmøderne diskuteres igen, og det er stadigvæk et stort behov for at få nye folk med.
Årsrapporten fra Rådet for Socialt Udsatte vil vi gerne have et oplæg om fra en af dem fra
sekretariatet. Ask spørger dem.
5. Afsluttende NAP- konference d. 26. okt. Hvilke budskaber skal SAND fremføre?
SAND er blevet bedt om at komme med en kritik af den nationale handleplan på den afsluttende
NAP-konference. Det er en mulighed for virkeligt at markere SAND og gå til stålet.
Forslag til emner: Fixerum skal der slås et slag for; de svageste på arbejdsmarkedet skal integreres;
gældssanering, boligforhold for de hjemløse; vi mangler krisecentre for mænd, der er kun to i
landet; boformer for ikke-misbrugere, så man ikke får et misbrug ved at være der, kan være en idé
vi skal overveje.
Eriksen mener der skal vælges 4-5 punkter og så udtale sig skråsikkert. Det vigtigste er, at det
rykker.
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Der tages en diskussion om fixerum. Og skal vi lave forsøg med fri heroin? Spørgsmålene afføder
en del diskussion. Der er enighed om at fremme nytænkning i forhold til tunge problemstillinger på
stofmisbrugsområdet.
Knap så stor enighed er der om hvor meget energi vi skal bruge på at tale narkomanernes sag.
Der tages udgangspunkt i den tale Rudolf holdte sidste efteråret omkring SANDs syn på NAP´en, et
oplæg Ask holdte om selv samme, referaterne fra de to første konferencer og de ønsker bestyrelsen
er fremkommet med. Talen skal være markant i sine udtalelser og vække debatten.
Ask og Rudolf skriver talen.
Når SAND gerne vil have sine synspunkter frem, er det vigtigt at vi sender nogen som er villige til
at indgå i debatten. Torben foreslår, at SAND betaler for nogle deltagere, som har til opgave at
fremføre SANDs holdninger.
Der er flere nærudvalg, som ikke har råd til at sende et ubegrænset antal folk til konferencen.
Finansieringen diskuteres og hvem der skal med. SAND sender Rudolf, Eriksen, Ask, Jørgen og
Poul Jeppe Hagde. Ask tilmelder (og fire fra KBH NU) og SAND står for betalingen til
konferencen og rejseudgifter dertil.
6. SAND og hjemløsedagen d. 17. oktober.
Der er dannet en forening for hjemløsedagen. Det er de sædvanlige interessenter der sidder i den:
Kirkens Korshær, Kofoeds kælder, Hus Forbi, Nærudvalget, SAND, Mændenes Hjem, Amadeus,
Sundholm, m.fl. Der er møde i morgen hvor detaljerne skal på plads.
Der kommer 6 fra Karlsvognen, Eriksen kommer og en del fra Københavns nærudvalg. Ask kan
trække på dem til det praktiske.
Det efterlyses, at der kommer information ud lidt tidligere.
Der slås lidt på tromme for at få nogle flere fra boformerne af sted.
7. Nyt fra arbejdsudvalgene
Kontaktudvalget, tovholder Ole Eriksen:
Der er afholdt et møde med en radikal byrådspolitiker til at give os gode fif til valgkampen. Vi var
13. Listen over instruktører er ført up to date, og der er lavet udkast til en folder.
Ole vil gerne have, at vi tager stilling til om der er nogen fra listen som skal slettes. Det meldes
tilbage til Ole Eriksen.
Der er formuleret to spørgsmål man med fordel kan stille i valgmøderne ved kommunalvalget.
- Hvad vil du og dit parti gøre for at hjælpe hjemløse?
- Hvordan vil du gøre noget for, at tidligere hjemløse kan fastholde deres bolig?
Udvalget mener ikke at der er nogen fordel ved at arbejde sammen med SVID. Hansen mener ikke
at han kan undvære samarbejdet med SVID. Også på andre områder samarbejder vi med dem. ”Jeg
troede vi havde nået frem til at vi skal være brede i vores politikområde og ikke ville begrænse os?”
spørger Hansen. Niels påpeger, at det ikke er et spørgsmål om at slå hånden af dem, men de har
deres arbejdsområde på værestederne og er ikke nær så brede som os.
Torben mener, det lokale samarbejde skal dyrkes, men det er ikke nødvendigt med et formaliseret
samarbejde med dem på landsplan fordi vi har en aftale med LVS i forvejen. Den drøftelse har de
haft i strukturudvalget. Bestyrelsen er ikke enig i arbejdsgruppens holdning og henstiller til at
kontaktudvalget vender formuleringen omkring samarbejdet med SVID og den holdning den giver
udtryk for. Dels afviser den en naturlig kobling mellem SAND og SVID, dels antyder den, at
SAND ikke længere arbejder for brugerinddragelse på boformerne. Begge dele er forkerte.
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Udvalget har skiftet navn fra strukturudvalget til kontaktudvalget. Poul Jeppe Hagde er trådt ind i
udvalget.
Beboernes rettigheder
Tovholder, Ole Kruuse, skal lige op på hesten igen. Der kommer en indkaldelse meget snart.
Der har været afholdt instruktørmøde for SVID og SAND, hvor man cirklede meget omkring
spørgsmålet om hvilke forhold man gerne vil have indflydelse på, hvilken grad af indflydelse og
hvilket ansvar der følger med. SVID har besluttet at lave et mindstegrundlag for brugerinddragelse
på værestederne. Det skal udgives engang i foråret. Det er oplagt, at SAND gør det samme for
boformerne og at vi udsender det samlet. Instruktørkursisterne skal mødes d. 15. december her i
Odense, for at diskutere deres erfaringer med at præsentere brugernes ønsker om indflydelse overfor
lederne på væresteder og boformer. Indtil da kan Ole Kruuse og resten af udvalget tænke over
hvordan de vil være med i arbejdet med mindstegrundlaget. Ask sender referat fra kurset til Ole K.
Kursusudvalg, Kristian Geisler er tovholder
Der er møde igen d. 24. oktober her i Odense. Temadagene er fastlagt til engang i april på
Kystgården ved Nyborg.
Strukturudvalget
I december fremlægger udvalget et forslag til SANDs struktur i den nye kommunale struktur.
Skæve Huse, Hansen er tovholder
Der kommer et møde før jul og efter valget. Hansen har lavet en oversigt over hvad der er sket på
området i Århus. Vil opfordre de andre i gruppen til at gøre det samme for deres område, så der er
et fælles grundlag at diskutere på. Alle der har informationer om skæve huse bedes sende det til
Erik Hansen.
Guldgruppen, Ask er tovholder
Der er ikke kommet gang i den endnu. Ask havde forestillet sig, at det var behovet for penge i
nærudvalget der satte gruppen i gang, men han bliver vist nødt til selv at tage initiativet
Der er fundraisingkursus d. 18. og 19. november arrangeret af center for frivilligt socialt arbejde
(det er fyldt op). Der er flere tilmeldt fra SAND.
8. Etablering af netværksgrupper i relation til Nærudvalgene
Hvordan får vi skaffet folk til nærudvalgene? Der er mange boformer, som ikke har beboerråd, så
det er svært at skaffe dem ad den vej. Kan vi f.eks. oprette nogle netværksgrupper og den vej
igennem skaffe folk?
Primært skal vi fastholde rekrutteringen gennem beboerrådene. Ved at være mere synlige i
offentligheden, til arrangementer som Hjemløsedagen eller lokale arrangementer, tiltrækker man
folk til nærudvalgene; de ser at der er resultater ved at arbejde i NU.
Østervang holder en olympiade for alle amtets brugere i amtet. Der er mange af vores gamle folk
som har været inde og snuse til Nærudvalget. De finder hurtigt sammen igen.
Torben spørger, om vi kan lave nogle sociale arrangementer, f.eks. i samarbejde med boformerne
og så håbe på at vi tiltrækker nogle folk den vej. På Karlsvognen har de et netværk for ”gamle”
beboere, som René forsøger at fange nogle folk fra.
Spørgsmålet er om SAND vil gå ind og støtte netværksgrupper af en eller anden art?

3

Torben rejser spørgsmålet om vi i nærudvalgene kan tilknytte nogle folk der ikke har været
hjemløse, som kan sikre noget stabilitet i udvalgene. Her tænker Torben også på nogle indpiskere,
som sparker os i røven i ny og næ. Eriksen mener det er farligt idet man udhuler brugeraspektet og
dermed legitimiteten i foreningen, hvis de får mulighed for at blive fuldgyldige medlemmer – men
hvis de blot ses som tilknyttede, er alt efter hans mening i orden. I Århus får man hjælp flere steder
fra, en lægger f.eks. bil til hvis der er behov for det. Frivillige uden hjemløseerfaring kan tilknyttes
til nærudvalgene eller til SAND, hvis man ser en god arbejdskraft i vedkommende. Det er det
enkeltes udvalg valg.
9. Formandsmødet d. 6. oktober
Formændene fra nærudvalgene var inviteret til møde. AG, Hans Heinrich, Erik kom ikke. Resten
var der. Referat fra mødet vedlægges.
Det foreslås at der oprettes regionale SAND-udvalg. Spørgsmålet om at nedlægge betegnelsen
”nærudvalg” blev diskuteret. Strukturudvalget arbejde videre med spørgsmålet.
Ole Kruuse protesterer mod at SAND betaler for et møde i et nyt forum. Det bør være
nærudvalgene og ikke SAND der betaler for mødet.
10. Nyt fra sekretariatet
a. Oprettelse af nyt netværk
Initiativtagere til at oprette et netværk der følger konsekvenserne af strukturreformen på social- og
uddannelsesområdet, er De samvirkende invalideorganisationer og kommunernes kartel. Netværket
er åbent for alle der arbejder på området og er bundet op på et løst informativt netværk via emailadresser. Der ud over er det planen at lave en årsrapport. Strukturen i rapporten meddeles
senere. Ask var med til etableringen af netværket og mener det er en god måde at få kontakt til
andre organisationer og endnu en platform SAND kan bruge til at gøre sig synlige.
Ask sender kontaktadresse for at melde sig til netværket ud til bestyrelsen via mail.
b. Teaterforestilling på St. Dannesbo
Torben og Ask var til teaterforestilling på St. Dannesbo arrangeret af Rådet for Socialt Udsatte.
Stykket rejste nogle væsentlige problematikker i mødet mellem socialt udsatte og sagsbehandlere.
Tre professionelle skuespillere havde lavet en grundig research og spillede meget livagtigt. Ind
imellem stoppede de op og lod os diskutere problematikkerne og komme med forslag til f.eks.
hvordan en sagsbehandler skulle angribe et problem.
Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet og Ole Pass, formand for socialcheferne holdte efterfølgende
oplæg. Det fik os ned på jorden igen.
c. Årsmøde SBS § 94
Ask har været til årsmøde. Sammenslutningen har skiftet navn til Sammenslutningen af boformer
for hjemløse i Danmark. For fremtiden vil de have fem regionale udvalg. Fra hvert udvalg vælger
man to til landsudvalget, henholdsvis en leder og en medarbejder. Man har vægtet at få flere
medarbejdere ind i organisationen. I årsberetningen omtalte formand Erling Uhde Rasmussen, at
man havde haft et godt samarbejde med SAND i forbindelse med høringssvar til Serviceloven.
Flere Boformer har problemer med at finansiere driften fordi indtægterne i produktionsafdelingen er
gået ned. Det bliver en stor udfordring i fremtiden at få det til at hænge sammen økonomisk.
d. Misbrugskonference i Nyborg
Torben og Ask deltog. Formålet var at diskutere hvad den nye struktur betyder på
misbrugsbehandlingen. Der var stor kommunal deltagelse. SAND var med for at vise at vi
eksisterede og fik sagt, at SAND altid er klar til at hjælpe med til at lægge retningslinjer på området.
Vi skal være opmærksomme på at alkoholmisbrugere ikke bliver glemt i den nye struktur. Der har
været mest fokus på at narkomaner skal have tilbud.
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e. SMES-konference i Berlin
Ask har lige været i Berlin til en konference om værdighed og helbred (psykiatri). Fagligt var der
ikke det store at komme efter, men det gav mulighed for at skabe et bredere netværk. Han arbejder
med en idé om at tage rundt til nogle steder i EU der har erfaring med brugerinddragelse og
samtidig fortælle om SANDs erfaringer.
11. Eventuelt
Aktiveringsprojekt: SAND har fået reserveret 1,62 mill kroner til at lave aktiveringsprojekter i
Århus og København. Det pædagogiske omdrejningspunkt i aktiveringen er produktionen af
radio/TV/hjemmesider. Kursisterne, som er den dårligst stillede gruppe af kontanthjælpsmodtagere,
har selv stor indflydelse hvad forløbet ellers skal indeholde. Det er et afklaringsforløb med
undervisning i de fag kursisterne finder relevante for deres selvudvikling.
Udlicitering af socialt arbejde: Konference der afholdes af Socialpolitisk forening. Ask sørger for at
der er et par stykker der kommer med.
Udlicitering af Særforsorgen: Endnu en konference. Den er lagt op til handicaporganisationerne.
SAND deltager ikke.
Ansættelse af en ny medarbejder: Ansøgningsfristen er d. 17. oktober. Der er nedsat et
ansættelsesudvalg bestående af Niels Elbrønd, Ole Rudolf, Torben Høecke, Ask Svejstrup og Ole
Elbæk. De indkalder kandidater til samtale d. 31. okt. Og 1. nov.
Hanne Ramsbøl har spurgt Torben om han vil med til en workshop i FORSA (et netværk). De skal
sammen holde oplæg om brugerorganisering inden for hjemløseområdet som et eksempel på
brugerinddragelse.
Ask har spurgt bestyrelsen om det var en idé at få Headsets, så man kunne tale sammen over
computeren. Fordelagtigheder diskuteres. Ask køber 5 sæt hovedtelefoner.
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