Bestyrelsesmøde i SAND d. 22/3 2017
Deltagere: Rani, Christina, Leif, Dannie, Sanne Moos, Ole B., Bettina, Helle, Sanne Larn, Henrik,
Martin, Ask, René, Nancy og Sofie (ref.)
Steen Rosenquist er med til mødet via FaceTime.
9 med stemmeret. Dannie og Rani har ikke stemmeret, da de er med som stedfortrædere og ikke
formelt valgt som suppleanter. Under frokostpausen gør Dannie opmærksom på, at han faktisk er
blevet tildelt stemmeret, dvs. udpeget til at være SAND Sydvestjyllands suppleant på deres
bestyrelsesmøde d. 21.3.17. Det bekræfter Steffen, som han er suppleant for via sms. Han tildeles
stemmeret.
Ask har en hilsen fra Bo, der siger tak for samarbejdet hertil. Det er efter aftale med ham at Helle
deltager fra Fyn i dag, da det fremadrettet er hende, der vil deltage i møderne for SAND Fyn.
Bettina beder om punkterne 1 og 4 på dagsordenen kan byttes om. Det besluttes.

4. SAND Fyn har ekskluderet Gerth. Han har henvendt sig til Ask og bedt SANDs bestyrelse gå ind
i sagen. Ask ridser SANDs vedtægter op. Her står der, at vi kan ekskludere SAND folk (eller hele
SAND udvalg). Men hvad der sker internt i SAND udvalgene, kan SANDs bestyrelse ikke gøre noget
ved. Vi kan ikke gøre noget ved Gerths eksklusion.
Vi tager en lang diskussion om forholdene på Fyn og deres interne anliggender. Da der nævnes
navne refereres diskussionen ikke her.
Konklusion:
Bestyrelsen blander sig ikke men er godt og grundig træt af at der har været al den uro, og
bestyrelsen henstiller til at uromagerne holdes ude af udvalget.
Helle: VI kan ikke tåle ikke at være åbne. Tidligere sager er blevet blæst op til noget de ikke var.
OG sådan skal det IKKE være fremover.
René meddeler Gerth at SANDs bestyrelse ikke kan gå ind i sagen om hans eksklusion fra SAND
Fyn. Det er et lokalt anliggende. Gerth fortsætter i grønlænderprojektet.
2. Forslag stillet til generalforsamlingen
Forslaget stillet af Hjemløs Hovedstaden: Man vil give to gadehjemløse mulighed for at blive
valgt ind i SANDs bestyrelse. Én fra øst for Storebælt og én vest for Storebælt.
Udvalget har netop haft en meget besværlig procedure for, hvordan gadehjemløse opnår
stemmeret til SANDs generalforsamling. Nu rækker man så ud for at få dem direkte ind i SANDs
bestyrelse.
Steen har talt med flere gadehjemløse fra hovedstadsområdet. De oplevede det også som en
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meget besværlig procedure. De har forstået det, som om man skulle godkendes af udvalget som
gadehjemløs for at få stemmeret på generalforsamlingen.
Ask: Jeg kan godt forstå at de har forstået det sådan. Men det er ikke det der står i vores
vedtægter, og det kan godt være dét på sigt skal laves om.
Til generalforsamlingen vil de formentlig møde op i den tro de har stemmeret, og så kan
generalforsamlingen jo give dem stemmeret.
Rani: hvordan skal de formelt vælges?
Christina: I vores udvalg har vi jo også gadehjemløse. Vi kan da i forvejen indstille dem i udvalgene.
Ask: Har I haft den diskussion i Hovedstaden?
Rani: Der er jo nogle, der pendler landet rundt og aldrig får en fast tilknytning til et lokale
SANDudvalg. Men derfor kunne de jo godt være interesserede i at være med i arbejdet her.
Christina: Man kunne også åbne muligheden for at man kan stille op fra gulvet direkte på SANDs
generalformsaling - ligesom i Hus Forbi.
Men det kan være et problem, at man ikke har et udvalg og ikke ved hvad vi laver rundt omkring.
Jeg tror vi skal holde fast i det med udvalgene.
Steen: Jeg tror, at hvis man møder op til SANDs generalforsamling så er det fordi man kender til
SAND. Hvis man vil være med i SAND arbejdet, er der jo åbne bestyrelsesmøder rundt omkring i
landet.
Ask: Jeg gætter på at københavnernes forslag er opstået ud af en følelse af ikke at inkludere
gadehjemløse godt nok i SAND Hovedstaden. Og så foreslår man et direkte indvalg. Men jeg hører
jer sige, at vi skal gå en anden vej - nemlig at det er udvalgene der skal lægge sig i selen for at få
flere gadehjemløse med.
Konklusion; Bestyrelsen synes det er et sympatisk forslag, men mener at det er udvalgene, der
skal sikre inddragelse af de gadehjemløse i SAND arbejdet. De støtter ikke umiddelbart
vedtægtsændringen.
Hovedstaden fremlægger det på SANDs generalforsamling.
Christina: I SAND Østjylland har vi åbne møder hver mandag, og det kan sagtens rummes at de
gadehjemløse kommer med. De har så værdifulde erfaringer. Vi laver fx mad mm. Det kan sagtens
lade sig gøre at have dem med, og de vil rigtig gerne.
Helle: Her i Odense går én af os rundt i byen og fortæller hvornår næste møde er, og at det er et
åbent møde. Og vi oplever tit at folk kommer ind og sætter sig og hører med. Men man skal ud og
være lidt opsøgende.
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Rani: Jeg kommer til at tænke på en forstander der sagde, at SAND - det var for de
ressourcestærke. Dem der havde fået lejlighed, de er skideligeglade med dem der har det dårligt.
Måske skulle vi lave en arbejdsgruppe der hedder gadehjemløse - og så kunne de pege på en til
hovedbestyrelsen.
Ask: Vi kunne samle nogle gadehjemløse i København, Odense, Århus og høre hvorfor de ikke er
med - eller hvad det var der fik dem til at gå med i arbejdet? Og så gøre brug af de erfaringer vi
samler ind her.
Vi øger fokus på gadehjemløse og lader os inspirere af gode erfaringer i fx Århus
Gennemgang af opstillingsliste;
Formandsposten:
Maria Nagel
Christina Strauss
Opstillede til bestyrelsen:
Susanne Moos
Anders Mathiassen - for det tilfælde at Christina vælges til fmd.
Bettina Sørensen
Henrik Kromann
Helle Sibbersen
Jonas Laursen
René Nielsen
Leif Jensen
Bestyrelsen stiller forslag om en præcisering: Man behøver ikke bo i udvalget. Man skal bare
opholde sig der.
SAND Nordjylland stiller et forslag, der er en tilføjelse til SANDs eksklusionsparagraf. Det er en
præcisering af hvornår der skal ske en politianmeldelse og hvem der skal gøre det.
Ask: Et par kommentarer - i langt de fleste tilfælde af bedrag der har været, har kommunen bedt
om at der ikke bliver politianmeldt. Og den mulighed fratager vi os selv.
Man bliver forpligtet af vedtægterne til at politianmelde, på trods af at man personligt er imod
det.
Leif: Jeg synes vi har diskuteret det her før. Og der mener jeg vi blev enige om at det så dårligt ud
udadtil, at vi politianmelder hinanden.
Steen: Vi har diskuteret det før. Jeg ville ikke have det godt med det. Det må være op til udvalgene
om det her er så slemt, at det skal anmeldes. Jeg synes ikke at vi som udsatte-organisation skal
anmelde, og at man ikke kan komme uden om det. Det giver et mærkeligt signal.
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René: Jeg ser forslaget som en vejledning til hvordan man skal tolke eksklusionsparagraffen, hvis
nogen tager af kassen - noget der klæder én på til at handle korrekt. Hvis vi skal skrive alt ind i
vedtægterne, kan det blive verdens længste vedtægter.
Henrik: Det er en udfordring, at der løber rygter om at folk i SAND Nordjylland har taget af kassen.
Det er en forhindring for et velfungerende udvalg. Onde mistanker, og anklager der aldrig bliver
endelig afgjort, det er faktisk mere skadeligt.
Helle: På Fyn går der to kvinder rundt, der føler sig dømt uden en retssag. Jeg tror at de føler, at en
politianmeldelse ville have været en lettelse.
Steen: Man kan altid politianmelde - det er vel op til det enkelte udvalg - eller til bestyrelsen, hvis
de mener at forseelsen er så grov at de vil anmelde. Man kan altid anmelde - det er bare at bede
bestyrelsen om at gøre det.
Hvis man skal gøre det, skal man jo også gøre det for helt små ting.
Konklusion: Forslaget stilles på generalforsamlingen - så kan vi diskutere videre der
3. SAND Hovedstaden har ændret navn til Hjemløs Hovedstaden
Martin: Hvordan i himlens navn kan I finde på det i de tider vi er i nu? Det nærmer sig
højforræderi.
Helle: Jeg synes det er identitetsforvirring. Nu er vi så 11 SAND udvalg - og så Hjemløs
Hovedstaden.
Christina; Vi står rigtig dårligt her midt i en forhandlingssituation, hvis ét udvalg allerede har givet
op og skiftet navn.
René: Det kan give en masse imageproblemer. Også ift. vores vedtægter, hvor man skriver sig ind i
SAND familien.
Steen: Jeg havde hellere set, at man havde ventet og fundet fælles fodslag. Det kan da godt være
at det kan give mening, men når det kommer på den måde fra Hovedstaden så bliver det lidt
diktatorisk. Det er lidt forkasteligt.
Martin: Den manøvre, Hovedstaden har foretaget her, dér vender jeg altså tommelfingeren
nedad.
Steen: Jeg er meget enig.
Ask: Hvis SAND så finder et andet navn til foreningen, har Hovedstaden så tænkt sig at blive ved
med at hedde noget andet?
Der står jo i vedtægterne, at vi består af lokale og regionale SAND udvalg. Én fortolkning er, at det
ikke er ok at skifte navn, men hvis man gør det alligevel, må det opfattes som en udmeldelse af
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SAND. En anden fortolkning er, som Hovedstaden nok lægger for dagen, at de laver alt det et
sandudvalg skal lave ifølge SANDs vedtægter. Derfor er de et SAND udvalg, lige meget hvad de
kalder sig selv.
Ole B: Han synes åbenbart, at det skal være sådan…
René: Nu siger du selv han synes det skal være sådan. Der sad en del nye folk - og en masse tavse
af de gamle - til det møde hvor I besluttede det. Man kan frygte lidt, at det navn er blevet ændret
af en lille del af udvalget - og at det ikke er en demokratisk beslutning.
Jeg fik at vide, at det var sket fordi man synes at SANDs bestyrelse ikke handlede hurtigt nok ift.
navneændringen, og fordi man ikke fik nok at vide om, hvad der skete i den sammenhæng.
Rani: SAND er på finansloven - Hjemløs Hovedstaden er ikke på finansloven - får de ikke et
forklaringsproblem??
Ask: Agter bestyrelsen at tage nogle skridt i denne forbindelse? Fx at i har fundet det
vedtægtsstridigt?
Martin: Vi skal arbejde sammen under samme navn.
Ole B.: Jeg vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden for 2 måneder mhp at få
ændret navn.
Steen: Jeg mener også vi skal holde fast i vedtægterne skal fortolkes ordret. Vi består af SAND
udvalg. Vil de være med i familien her, så ændrer de navn til SAND igen.
Det diskuteres om vi skal sætte en tidshorisont på hvor hurtigt udvalget skal ændre deres navn og
hvad beskeden til udvalget skal være. Der sættes ikke en deadline.
Bestyrelsen beslutter at Ask fortæller hovedstadsudvalget, at SANDs bestyrelse finder det
vedtægtsstridigt, at de vil kalde sig noget andet en SAND/SAND udvalg, og at de bedes lave det
om. SANDs bestyrelse kan ikke acceptere at de lokale udvalg sletter ”SAND” fra deres navn. En
navneændring af denne karakter ser SANDs bestyrelsen som en udmelding af foreningen.
1. Navnesagen
Ask har talt med advokaten for en uge siden. Forud havde han skrevet, at vi ikke kunne acceptere
det foreslåede beløb, herunder latterligt lidt til lønninger til medarbejdere.
Advokaten er endnu ikke vendt retur.
Vi diskuterer sagen. Sagen refereres ikke.
Konklusion: Bestyrelsen fastholder det oprindelige krav. Bestyrelsen giver Ask hjemmel til at
forhandle videre med tøjfirmaet under specifikke vilkår.
Hvis vi bliver enige med tøjfirmaet skal der endvidere indkaldes til en generalforsamling hvor en
evt. navneændring også skal godkendes. Det er en vedtægtsændring, der kræver 2/3 flertal for at
det kan lade sig gøre.
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5. Evt.
Dannie: I går lagde vi mærke til at der var én på SANDs Facebook, der havde skrevet at hun havde
fået kontanthjælp til sin hund. Opslaget kan opfattes som nedladende og racistisk.
Hvorfor er det ikke blevet slettet??
Sofie: Vi har nogle retningslinjer på SANDs Facebook, der meget er rettet mod, at vi ikke skal svine
hinanden til offentligt….
Hvis noget falder en for brystet på Facebook er man velkommen til at kontakte administratorerne
for SANDs side; Per Kragh, Kristian Martin Geisler og Sofie Sand.
Steen: Det har fungeret godt at være med via Facetime
En hånd til den afgående formand her på hans sidste ordinære møde.
Helle: Her på Fyn har der været problemer med Black Army. Derfor er der blevet holdt møde
mellem erhvervsdrivende og NGO’er i Odense, samt udarbejdet pjecer. Der bliver taget hånd om
det nu.
Men det kunne være godt, hvis vi kan hjælpe hinanden på tværs af landet når sådan noget sker.
/Sofie
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