Bestyrelsesmøde Sand Østjylland d. 16. august
Tilstede: Anders, Johanne, Flemming, Nancy
1: Referent: Nancy
2: Ordstyrer: Alle
3: Det vigtigste fra referat fra sidst
4: Nyt fra Aarhus
5: Nyt fra Hovedbestyrelsen
6: Kalenderen (mærkearbejde)
7: Brugernes Bazar
8: Arrangement Jul hele året
9: Kontoret KUN TIL SAND ARBEJDE!!!
10: Festugen – hvad mangler vi?
11: Evt.
ad 1: Nancy
ad 2: Alle
ad 3: Anders orienter omkring det midlertidige hellested på Godsbanen (Baghaven) er Kenneth
Balfelts Team sammen med Sand og grønlændere med til at udarbejde stedet og de udsatte
ønsker selv at være med til at bygge det. Johanne gør opmærksom på at man lige skal være OBS
på forsikring og arbejdstøj til de mennesker som ønsker at være en del af byggeprojektet.
Vi har fået 60.000 kr i §18 midler, som ikke er øremærket til noget specielt. Anders foreslår at vi
øremærker beløb til ex Folkemøde og transport eller andet. Lad os drøfte det nærmere når vi er
flere fremmødte.
Evalueringen af Folkemødet udsættes til næste møde hvor der er flere deltagere.
Ad 4: Der har været sommerferie i laaang tid. Startede hårdt ud med besøg af to politielever i
mandags med gode og dårlige erfaringer som de kan tage med videre. Det var et godt og
konstruktivt møde. De fik en rundvisning i området på Værestedet, Naapifiik og Nåleparken.
Smukfest fik samlet en masse telte ind som er kommet på lageret i Viby til uddeling til de
hjemløse.
Anders og Flemming mødes på mandag kl. 10 og planlægger besøg på Forsorgshjem – starter med
Godrum.
Ad 5: Intet nyt fra Hovedbestyrelsen, først møde i morgen.
Ad 6: Fælles Sand møde d. 23/8 – Anders laver opslag på Facebook med tilmeldinger.

Husk Udsattedag i Aalborg d. 26/8 (Anders laver opslag på Facebook og sms) Nordjyderne vil rigtig
gerne have en hjælpende hånd til dagen.
Beggars Banguet inviterer til hyggeligt samvær for de hjemløse/udsatte fredag d. 25/8 kl. 11 – 17,
hvor vi kommer og hjælper til.
Ad 7: Brugernes Bazar - man kan tilmelde sig hos Rune på Værestedet! Anders har lavet en aftale
med Jane Jensen fra Østervang som vil lave et opslag på Østervang i forhold til at få deltagere
med.
Ad 8: Jul hele året, en støtteforening som vil lave en hyggedag hver d. 24 i måneden på Håbets
Allé. Vi drøfter det på næste bestyrelsesmøde, da første arrangement er d. 24/9.
Ad 9: Der har været adskillige oplevelser med hashrygning og overnatninger på kontoret. Det dur
bare ikke!!! Det har vi tidligere aftalt at vi ikke accepterer. Det er en arbejdsplads – både for
udvalget og for Nancy, samtidig med at lokalet skal bruges til møder og Hjerterummet hvor de
hjemløse kan have samvær med deres børn. Samtidig har vi i udvalget mennesker som kæmper
med at holde sig clean og bliver fristet af at der ligger et hashmix på bordet. Det er uacceptabelt
og uansvarligt over for fællesskabet!! Hvordan kan vi sikre at vores fælles aftale overholdes? Vi
forventer at ALLE gør sig overvejelser omkring hvad gør vi ved det og drøfter det næste gang!!
Ad 10: Festugen – hvad mangler vi? Vi vil gerne lave slave hjemløs event fra Folkemødet, Anders
vil gerne lave flashmob a’la hjemløse på jorden vi lavede tidligere. Speakers Corner kunne også
være fedt. Johanne vil gerne granske programmet for festugen og se hvad der kunne være
relevant at dukke op og deltage og lave rav i den! Vi planlægger nærmere mandag til
arbejdsmøde.
Ad. 11: Jyske Bank afholder debat om unge hjemløse d. 30/8 i Aarhus, desværre samtidig med
Brugernes Bazar, Nancy arbejder på at få et par unge evt. Jesper og Johanne til at deltage i
debatten. Dem som IKKE tager til Odense må meget gerne dukke op til debatten Onsdag d. 30.
august 2017 kl. 16.00-17.30 i ”Teltet På Kanten”, Jyske Banks telt i Åparken ved Carl Blochs
Gade, 8000 Aarhus C og bak op omkring paneldeltagerne!
Kommende bestyrelsesmøder: mandag d. 11/9 kl. 13 – 15, torsdag d. 5/10 kl. 13 – 15, mandag d.
6/11 kl. 13 – 15, torsdag d. 7/12 kl. 13 – 15.

