Bestyrelsesmøde SAND d. 16.12.14
Deltagere: Per Kragh, Frederik Falkengaard, Leif Jensen, Eluf Harring, Ole Svendsen, Henrik Petersen,
René Holmgren, René Køhn, Martin Christensen, Pia Nedergaard, Bettina Sørensen, Christina Strauss,
Ask Svejstrup (ref.).
Afbud: Harald Gjersøe
Per var i Randers i går. De fik lavet et nyt udvalg: SAND Østjylland.
Per synes det er uforståeligt, at Hus Forbis bestyrelse får en julegave for mange hundrede kroner. Det
diskuterer vi. Der er forskellige holdninger til det.
Per byder velkommen til det sidste møde i år.
1. Vedtægtsændringer – diskussion fortsættes fra sidste møde
Vi gennemgår 5 forskellige modeller. De har forskellige fordele og ulemper. Per K taler for at vi udvider
antallet af medlemmer til 11 og sætter formanden i en fri rolle. Svendsen taler for at vi dropper
suppleanterne da de ingen praktisk betydning har; alle møder op og alle kan ytre sig. Han synes alle
mødedeltagere skal have en stemme. Steen kan godt lide at formanden repræsenterer et udvalg.
Der er ikke stemning for at anbefale en model, hvor udvalgene selv vælger hvem de vil have i SANDs
bestyrelse. Den droppes.
Vi diskuterer hvor meget man skal og kan varetage udvalgsinteresser kontra nationale interesser når
man sidder i SANDs bestyrelse. I SANDs bestyrelse skal vi tænke nationalt.
Der er bred enighed om at alle udvalg skal have en stemme i bestyrelsen. Det taler for at der skal være
mindst lige så mange bestyrelsesmedlemmer som der er udvalg. Vi kan vælge at de skal have
stemmeret eller de ikke skal have stemmeret – være bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.
Vi vil gerne have vedtægtsændringerne til at træde i kraft straks efter de evt. er vedtaget. Dvs. der skal
afholdes valg efter dem.
Der er lavet et ændringsforslag til særreglen. Den vedtages.
Ask, Martin og Svendsen forfiner forslagene ud fra diskussionen, sender dem rundt til udvalgene, så de
kan diskutere dem. På næste møde finder vi det endelige forslag vi vil fremlægge på
generalforsamlingen.
2. Digital post – opfølgning fra sidste møde
Sekretariatet har lavet et brev som udvalgene kunne sende til kommunerne. Her blev der spurgt hvad
kommunen havde gjort for at sikre at ingen kom i klemme ved overgangen til digital signatur.
De har haft det oppe på et møde i Rådet for socialt udsatte i Slagelse. Det forlød, at det ikke var noget
problem at få en undtagelse fra digital post.
I Holbæk får man både digital post og almindelig brev indtil 1. januar. Samtidig bliver man gjort
opmærksom på, pr. brev, at man skal huske at tjekke sin digitale postkasse eller blive undtaget reglen
om at have en.
I Odense har de ligeledes sendt et brev om mulighederne for at blive frameldt digital post.
Første gang kommunen sender et brev med digital post, skal kommunen sende et brev om at de har
gjort det. Hvis der ikke er noget sted at sende brevet hen kan de heller ikke give borgeren digital post.
Fra Nordsjælland har man i flere kommuner lavet et beredskab, hvis hjemløse kommer i klemme.
Bortset fra Halsnæs kommune, der ikke tager hensyn til folk der kommer i problemer.
Helsingør, Glostrup og Albertslund kommune har også lavet et beredskab.
I København har man fritaget en stor gruppe borgere fra digital post.
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I Århus skal man have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse for at blive fritaget for digital post.
Der er hjælp at hente på Værestedet med at få hjælp til at få åbnet sin digitale post. Christina mener der
står en beskrivelse af undtagelsesregler på Kommunens hjemmeside.
Vi snakker om at det kunne være en god service fra kommunens side, at de også sender en huske sms
til borgeren når vedkommende skal til møde.
3.

Hjemmeside: tidsplan mm.

Nu: alle udvalg kan begynde at lægge tekst ind. Dem der ikke har lyst til at gøre det selv, kan orientere
sig på hjemmesiden under udvalgssiderne - sand.test.rabotnik.coop - og sende teksterne til Sofie som
mail eller word-dokumenter. Det samme gælder billeder så lægger hun dem på.
Hvad skal der på? Velkomsthilsen på udvalgsforsiderne – lidt om hvem I er, hvad I laver, hvordan I
arbejder lokalt mv.
Derudover nyheder fra jeres lokalområde, ting til den lokale kalender.
D. 12.1. Sekretariatet undervises i databasen.
D. 15.1. Deadline for tekster på udvalgenes undersider
D. 19.1. Den nye hjemmeside går (forhåbentlig!!!) live!
4. Næste års indsatsområder; tema; arrangementer; ønsker til hvor vi skal hen?
Vi diskuterer om vi skal lave tour de hjemløs og/eller tour de boform næste år. Per har i den forbindelse
et forslag om, at man kan lave et ”døgnstop” på en gågade. Ideen er at man skal være 24 timer et
bestemt sted og gøre opmærksom på hjemløseområdet.
Steen synes vi skal gribe mulighederne for at gøre os synlige. F.eks. ved at lave en stor
landsindsamling. Pengene skal bruges til at lave byggeri. Noget alternativt til det eksisterende.
Kragh foreslår, at man går til boligforeningerne frem for kommunerne for at få lavet skæve huse.
Christina synes rigtigt godt om aktionen i Viborg. Der var rigtig mange ting vi fik vendt. Vi snakker også
om, at Skagen i uge 29 kunne være oplagt. Vi vil gerne have campingvognen med hver gang vi laver
noget. Det kræver dog lidt planlægning. Vi snakker om at lave en kalender på SANDs hjemmeside, hvor
man kan se, hvor campingvognen er hvornår. Forslaget sendes videre til Sofie.
Der skal laves en tjekliste til hvad man skal huske at gøre, når man låner campingvognen. Ask opfordrer
Steen og Per til at lave den.
Konklusion: flere arrangementer der giver omtaler eller informerer en masse hjemløse. Typisk noget
hvor campingvognen er med.
Steen vil gerne have at tour de boform bliver tilrettelagt tidligere end sidst. Hvis vi planlægger det nu, har
vi tid til at byde ind med noget. Vi har et problem med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft i sekretariatet til
at lave en tour ligesom sidste år. Folk er indstillet på at udvalgene arbejder lidt mere og løfter opgaven.
Christina har en god kandidat til at lave et kursus i at skrive læserbreve. Hun vil gerne lave et gratis
kursus bare vi lægger lokaler til. Vi snakker om at lave et kursus i starten af februar. Christina formidler
kontakt mellem hende og Ask.
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Kragh spørger til, hvem der gerne vil indkaldes til første møde i reservedelsklubben: Steen, Kurt,
Jensen, Holmgren, Vestergaard, Elbrønd, Martin, Pia, Kim Brohus, Tivoli Hans, Bjarne, CC, Harald og
Per. Satser på at holde møde i januar.
Svendsen fortæller om evalueringen af Brugernes Bazar. De telte, hvor der var debatter, var for små til
at rumme alle dem der ville debattere. Næste år får vi dybere telte til debatteltene.
Der var også problemer med røg og rus, plus nogen der solgte stoffer.
De diskuterede også hvem der skal være SANDs repræsentant i styregruppen næste år. Svendsen og
Steen repræsenterer SAND i styregruppen til Brugernes Bazar. Fynboerne bliver spurgt om der er
nogen af dem, evt. Maria Nagel, der vil være med. Så bliver vi godt nok 3 repræsentanter mod de
vanlige 2, men mon ikke det ender med at der gennemsnitligt kommer 2.
Vi snakker hjemløsedag. Steen efterlyser lidt hjælp op til hjemløsedagen. Der vil de (SAND
Hovedstaden) gerne have forstærkninger. De ringer bare, lyder svaret.
5. Hvem kan kalde sig ”SAND” på Facebook?
Kragh siger, at vi på sidste møde diskuterede hvem der kan kalde sig SAND på SANDs facebookside.
Det mente vi mere eller mindre kun at det var ansatte, der kunne kalde sig SAND til efternavn. Det er
der enighed om. Folk må gerne skrive (SAND) i parentes, så man kan se at man er fra foreningen. Men
man må ikke bruge det som om det er et efternavn.
6. Næste møde(r)
28. januar i Odense.
Der er eventuelt formøde til generalforsamlingen d. 25. marts. Det holdes kun, hvis der er kommet
forslag vi skal diskutere.
Der er generalforsamling i SAND d. 31. marts.
Der er GF i SAND Vestjylland d. 3. marts. Alle udvalg opfordres til at melde alle datoer for
generalforsamlingerne til Sofie inden 20. januar.
Fyn har GF på St. D. d. 17.2.
Trekanten har d. 27.2.
Århus har d. 3.2. Formentligt Tre Ege.
7. Evt.
Ungegruppen vil arbejde på at lave et logo til dem selv. De vil gerne have deres eget logo som
kvindenetværket. Hvis nogen ser forslag og tegninger osv., af en mærkelig SAND mand eller andet, er
det derfor. Hvis de skal have et officielt logo, kommer det ind over bestyrelsen.
Christina fortæller, at de har leget med en SAND mand uden skæg. Mest forslag om SAND manden
som ung.
Lukketider i SANDs sekretariat: lukker for julen d. 19. dec. og lukker op igen d. 5. januar 2015.
Vi diskuterer SAND Sydfyn. Ask fortæller at Ninna og Alf fra Sydfyn trækker sig lidt tilbage for at lade
andre komme til. De håber på at Stenpladsens (forsorgshjemmets) beboere tager ansvaret for at
organisere sig. Ninna og Alf synes de er blevet lidt bedsteborgerlige. De vil gerne have nogle mere
hjemløse folk ind i udvalget. Deres plan er at trække sig tilbage fra SAND Sydfyn ved næste
generalforsamling. De vil gerne hjælpe med konkrete opgaver. Man skal bare kontakte dem. De har
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givet de penge de havde til Stenbruddet – et værested i Svendborg. Ask har bedt Værestedet om at
undlade at bruge pengene, før han har undersøgt, hvad de må bruges til.
Steen efterlyser et kursus, hvor man lærer at lave § 18 ansøgninger. Leif siger at der er mange
frivillighuse, der hjælper med den slags.
Christina fortæller at ”Håbets Allé” er blevet et meget kommunalt projekt. Det er en udløber af
teltprojektet. De, der demonstrerede i Århus for bedre forhold for hjemløse, blev lovet et sted som
hjemløse skulle være meget med i - som de skulle bestemme over og have indflydelse på. Det er blevet
noget helt andet. Der er ansat et par kommunale folk, der har indført kommunale regler. Det er slut med
at ryge hash og drikke bajere. Oprindeligt skulle det være uden hårde stoffer og uden spiritus. Sådan
blev det og meget mere til, som ikke var meningen. Christina er noget frustreret over det. Hun siger dog
at dem der bruger stedet – det er nogle andre end dem der skabte stedet - er glade for det.
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