Bestyrelsesmøde SAND d. 12.1.17
Deltagere: Leif Jensen, Martin Christensen, Bettina Sørensen, Bo Skytte, Ole B Larsen, Sanne Moos,
Maria Nagel, Sara Mortensen, Anders Mathiassen, Steffen Jensen, Sanne Jørgensen, Harald Gjersøe,
Rani Henriksen, Steen Rosenquist, Nancy Pelle, Ask Svejstrup (ref.).
Rani, Maria, Nancy og Ask har som de eneste ikke stemmeret.
1. Navnesagen – skal vi ændre vores navn, hvad skal det ændres til, hvad har det af
omkostninger osv. Hvad siger udvalgene?

Vi tager endnu en grundig diskussion om tøjfirmaet ønske om at vi skal skifte navn. Vi er fortsat
indstillet på at finde en løsning, hvor vi finder et andet navn mod at få en økonomisk kompensation.
Ask fortsætter dialogen med tøjfirmaet.
Vi er stadig uafklarede i forhold til hvad vi evt. skal hedde.
2.

Folkemøde – hvem har meldt sig under fanerne?

Patrick og Jonas fra Storstrøm vil gerne med. Hovedstaden tager selv derover. Liselotte fra Glostrup
vil gerne være med i vores SAND gruppe. I Aarhus gør de som sidste år. Hele deres bestyrelse tager
derover.
Charlotte Laxy, Sønderjylland. Helle Kjelgaard, Nordvestsjælland. Rani vil gerne, hvis han må for
jobcenteret. Vendelboen og Henrik Kromann fra Nordjylland. Birgit, Lasse og Casper fra
Sydvestjylland. Steffen vil gerne med, men vil også gerne give plads til andre. Maria og Sara vil gerne
med. Gerth G., Jens D. og Bo fra Fyn. SAND Trekanten betaler selv for at tage derover, hvis de
beslutter sig for at tage afsted. Leif tror, at Nuka og Patrick fra Vestjylland gerne vil med. Nancy har
en bedre kontakt til de to. Hun spørger dem.
Vi overdrager alle navnene til René, som laver den endelige udvælgelse. Nancy er også med i
overvejelserne om hvem der skal med til Bornholm, siger Ask.
3.

Runden rundt

Rani siger, at der ikke er sket det store i Nordsjælland. De måtte aflyse deres sidste møde pga.
mandefald. Skansegården får besøg af en kok d. 26.1. kl. 19. Han har cyklet til Nordkap og tilbage
igen. Har samlet penge ind i den forbindelse og gir dem til SAND Nordsjælland, ca. 6000 kr. Før
besøget er der beboermøde.
Der har været en event i Tisvildeleje, hvor der blev doneret tøj til hjemløse. Det var en
vinterbaderklub i Tisvildeleje, der stod for det. Tøjet er blevet afleveret til Skansegården.
Der afholdes infomøde på mandag på pensionatet i Hornbæk fra kl. 12. – 13.
Nordjylland havde best. møde d. 9.1. De arbejder på at få lavet en udsattedag d. 26.8. De
samarbejder med Svenstrupgaard og frivillige foreninger om at bidrage med indhold og praktiske
ting. IDVI er også kontaktet. Det holdes ned på havnen i år. Der er en idrætsplads, som kan bruges til
IDVIs sportsaktiviteter. Studenterhuset er kontaktet for at høre, om de vil hjælpe med en
støttekoncert. Der er også kommet nogle nye friske kræfter ind i udvalget. GF d. 13.2. kl. 18 i
Hjerterummet.
Storstrøm havde best. møde i går. Der holdes GF. d. 21.2. kl. 12 – 15 på Marskgården. De snakkede
også om SAND navnet og Folkemøde.
Esbjerg holder GF d. 28.2. De vil vælge en helt ny bestyrelse. Der var lidt rod på sidste års
generalforsamling, der gør det lidt svært at finde ud af hvem der er valgt for to år og hvem der kun
er valgt for et år. Derfor nulstiller de udvalget og laver nyvalg.

Aarhus holder GF d. 23.2. fra 14 – 18 på Værestedet. De starter med en oplægsholder. Der indstilles
til at permanentgøre sammenlægningen med SAND Østjylland. De vil også gerne skifte navn til SAND
Østjylland. De savner Christina. Hun har det godt.
Sydfyn er lidt nede rent mandtalsmæssigt. De har bekymringer om billig amfetamin i Svendborg for
tiden. Der er startet et projekt om at lave et fristed på Forsorgshjemsmuseet. Det skal være stof- og
alkoholfrit. Der er mere information på Facebook.
Nordvestsjælland holder GF d. 13.3. formentlig fra 12 – 15 på Roskildehjemmet.
Hovedstaden skal have GF d. 20.2. fra 10.30 – 15. Ole var i TV i lørdags. Københavns Kommune
påstod, at der ikke var herbergspladser nok. Det sagde Ole der ikke var.
Fyn har planlagt GF. Det har de sendt til René og bedt sekretariatet om at lave indkaldelser. Fyn
synes SAND mangler lokaler på Fyn. Det vil de håbe på, at SAND vil være med til at gå ind i at
finansiere.
Steen opfordrer til at alle udvalg søger alle de kommuner de dækker for at få råd til at få lokaler, som
de kan være i. Vi har brug for at samles for at mødes. Jo mere man kan mødes og snakke, jo mere
gejst får man. Han synes udvalgene skal klare det selv og ikke bede SAND klare det.
Trekanten har holdt best. møde siden sidst. Deres fokus var på Folkemødet. Ellers var der fokus på
klager over herberget i Vejle. Signe og Poul bærer klagerne videre til herberget sammen med René
og Nancy. Der er siden kommet nye klager, som Bettina synes er meget slemme. Det er kun
Vejleborgere, der må komme der, og de bliver dårligt behandlet. De to brugere, der er kommet med
klager, kommer til et møde med Bettina. Der sker psykiske overgreb. Der skal skrives en klage, som
også skal sendes til de personer, der står for tilbuddene i kommunen.
Der er ved at komme styr på GF. Det skal holdes den sidste torsdag i februar. De vil gerne melde sig
ind i de frivilliges hus. Energiniveauet er ikke så højt hos folk, men de gør hvad de kan. I morgen skal
Bettina til møde med Røde Kors om et ungeherberg i Vejle.
Sønderjylland er 2,5 mand. D. 21.12. var de på Dalhoffsminde. Der var 4 der mødte frem. 2 af dem
fra Mastrup Kirkevej og 2 fra Dalhoffsminde. Senere har to af dem talt med Martin og Nancy, fordi
de har anmeldt en medarbejder fra Dalhoffsminde til politiet for chikane. De afventer hvad der sker.
GF skal være sidst i februar bare ikke en tirsdag. Nancy foreslår d. 22.2. Det beslutter Nancy og
Martin.
Vestjylland har holdt best. møde, hvor de besluttede at holde GF den d. 7. marts kl. 14, Nygade 22,
Holstebro. Det er i Frivillighuset.
4.

Honorarer for at lave SAND arbejde eller for at fortælle sin egen historie. Hvornår må
man få det og hvornår må man ikke?
Ask vil gerne have en diskussion om, hvornår man kan få honorar for at fortælle om sin
hjemløsehistorie og hvornår man ikke kan? Eller skal man måske aldrig have noget for
at stille op til noget?

Nogen gange bliver man tilbudt et honorar for at holde et oplæg i SAND regi. Det har altid været
sådan, at det honorar går til det lokale udvalg. Men når det bliver ens egen historie, man gentagende
gange er ude at fortælle og gør det på lige fod med andre oplægsholder, der får honorar, kan det
føles kunstigt at man ikke modtager honoraret selv. Ask siger dette, fordi der har været en aktuel
sag, hvor to personer fik honorar – udbetalt til dem selv - for at holde oplæg til et arrangement.
Sara har modtaget honorar for noget, og noget har hun ikke modtaget noget for. Det har været en
vurdering fra gang til gang, om hun skulle tage imod det. Maria siger, at hver gang hun laver noget
hvor hun bliver kontaktet fordi hun er i SAND, siger hun, at hun ikke skal have honorar. Der skal ikke
spekuleres i at man skal have honorar. Det synes hun ikke skal være drivkraften. Steen har også
holdt en del foredrag, hvor han nogen gange har modtaget noget. Hvis han har fået penge er de gået

til enten SAND eller til andre foreninger, han har været eller er en del af. Han har også fået gaver,
når han har været ude. Dem har han selv beholdt. Steen siger, at når han er ude sammen med Hus
Forbi’ere, sørger han for at de får nogen penge. De går glip af dagens avissalg.
Der er flere der nævner, at der er forskel på om man gør tingene i privat regi og i SAND regi. Hvis
man bliver bedt om at gøre noget for SAND af sekretariatet eller fordi man står på SANDs
hjemmeside, er det at betragte som SAND arbejde. Hvis man bliver kontaktet som privatperson, kan
man modtage honorar.
Vi skal ikke ud i den situation, hvor to SAND folk holder oplæg, og den ene får honorar, eller
forventer det, mens den anden ikke gør.
Der er stor enighed om, at det ikke må være en drivkraften i vores arbejde, at man skal have honorar
for sin indsats. Det skal være lysten til at bringe vores budskab ud, der skal være vores drivkraft.
Maria er meget involveret i et projekt SAND har med VIA i Aarhus, som bl.a. uddanner
socialrådgivere. Her er Hanne Ramsbøl ansat og skal sammen med SAND og andre
samarbejdspartnere undervise CTI, ACT og Case manager metoderne de næste 3 – 4 år. Det er en
opgave de har fået af Socialstyrelsen. Hvis hun kan blive ansat i projektet og få ordinær løn, beholder
hun naturligvis de penge selv. Vi vil gerne have, at SAND arbejdet bliver en løftestang til at komme
videre i sit liv.
Vi holder fast i, at hvis man tilbydes et honorar, går det i det lokale udvalgs kasse. Hvis man får gaver
eller gavekort, er det til en selv. Der er dog en grænse for hvor meget et udvalg kan tjene. Hvis et
udvalg får over kr. 10.000 på et år, går det overskydende til en fælles pulje, altså NSJ puljen (som alle
udvalg kan få penge fra, hvis de ikke selv har nogen).
Ask er overdommer i tvivlsspørgsmål og gråzoner.
5.

Vedtægtsændringer – Man skal være en del af et udvalg for at sidde i SAND bestyrelse.
Man skal være bosiddende i området for at kunne repræsentere et udvalg.

Ask siger, at vi faktisk allerede har skrevet de ændringer, vi har talt om, ind i vedtægterne. Han har
bare ikke været opmærksom på, at vi lavede disse ændringer for et par år siden. Der er dog et
forslag til en tilføjelse til paragraffen om, hvem der kan opstilles til SANDs bestyrelse. Den går på at
man ikke behøver at have bopæl, men bare skal opholde sig i regionen, for at kunne stille op.
Vi foreslår en formulering til vedtægterne der lyder ”..eller hovedsageligt opholder sig…” i paragraf
5. Det står i det udleverede materiale.
6.

Evt.

Der er flere der har talt med Richardt, som føler sig lidt udenfor, fordi han ikke er blevet spurgt om
han vil med til Folkemødet. Han har de tidligere år været den, der er kommet med de gode idéer. Vi
håber han igen i år vil komme med gode idéer. Han kan på lige fod med alle andre sige, at han er
interesseret i at komme med til Bornholm.
Skansegården har sagt til Rani, at han ikke må formidle kontakt mellem hjemløse på Skansegården
og skoleelever, der gerne vil interviewe en hjemløs eller se et tilbud til hjemløse. Da han ikke selv
ønsker at blive interviewet, får vi ikke formidlet nogen kontakt mellem hjemløse og elever. Han må
ikke engang spørge andre beboere, om de vil lade sig interviewe.
Der er flere der siger, at der ikke bør komme børn på forsorgshjem.
Der er også nogen der mener, at der ikke kan stilles krav om at Rani ikke må spørge andre beboer
om de vil snakke med en elev, en studerende eller en journalist.

Moos siger, at hun har oplevet det helt modsatte, hvor Toften spurgte hende om hun ville tage sig af
en henvendelse fra nogle studerende, der gerne ville tale med en hjemløs.
Bo foreslår at man ser lidt på mulighederne for at få samkvem med sine børn i familierum, når man
er hjemløs. Det gør man i kriminalforsorgen. Det bør vi kopiere.
SAND kontor til alle udvalg, råber Steen!
Rani fortæller at Skansegården og Solvang er blevet slået sammen og hedder Center for omsorg og
forsorg.

Ask/d. 12.1.17

