Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14
Deltagere: Henrik Pedersen, Harald Gjersøe, Preben Madsen, Kurt G Andersen, Leif
Jensen, Ole Svendsen, Pia Nedergaard, Steen Rosenquist, Ninna Beck Thornhal, René
Køhn, Ole Skou, Ask Svejstrup (ref.).
Afbud: Per Kragh, Bettina Sørensen, René Holmgren, Frederik Falkengaard,
Vi er beslutningsdygtige.
SAND Hovedstaden har indsendt et forslag, som kommer ind under punkt 4.
Spørgsmålene de har stillet, vil blive besvaret her.
1. Velkommen til nye folk
Vi præsenterer os selv, da der er kommet 3 nye folk: Henrik og Preben repræsenterer
henholdsvis SAND Nordsjælland og SAND Nordvestjylland. Kaffa fra Århus er ikke dukket
op. Han og Jens Sørensen skiftes til at repræsentere SAND Århus.
Ask fortæller, at de to nye udvalg ikke var oprettet da SAND afholdt generalforsamling og
derfor ikke kunne stille nogen op til bestyrelsen. De har, ifølge vores vedtægter, mulighed
for at sende en repræsentant til bestyrelsesmøderne. SAND Århus har heller ikke noget
valgt medlem i bestyrelsen og har den samme mulighed. Ordningen er lavet for at alle
udvalg kan få viden om hvad der diskuteres i SANDs bestyrelse og samtidige bidrage
med viden fra deres område. Pia tilføjer at vi får lavet et nyt SAND Sønderjylland i
slutningen af næste måned.
2. Minievaluering af tour de boform
Pia skælder ud over at der var stor opbakning til Tour de Boform, da vi diskuterede det på
bestyrelsesmødet i sin tid, men hun synes ikke, at hun har set mange af medlemmerne på
touren. Leif har tilbudt sin hjælp en gang, men der var folk nok til at dække den boform.
Pia synes det er synd for Sabina, der har lagt et stort arbejde i det.
Sofie synes ikke, vi skal tænke så meget på Sabina. Tour de boform er jeres projekt. Det
er ikke ansatte, der skal ud og fortælle, hvad man skal gøre og mene. Det er jer der skal
møde andre hjemløse. Der har været mange positive erfaringer. Vi har fået kontakt til en
masse nye folk. Der er boformspersonale, der gerne vil på lovgivningskursus fordi de er
så begejstrede for SAND.
SAND Hovedstaden synes ikke de har haft kræfter til at prioritere det. De har haft mange
andre ting i deres kalender.
René kommer lige fra Saxenhøj. Der er vi et positivt pust, efter de har haft en hård tid
ovenpå de to drab.
Sofie spørger til det faglige indhold. Er det godt nok? Der er de sædvanlige spørgsmål om
SAND og hvad det er. Der er bl.a. en quiz, der har været en god måde at få en snak om
SAND.
Ninna oplever beboerne som meget åbne i Svendborg. Her holdte de et åbent
bestyrelsesmøde, hvor folk kunne være med. Der var nogle stykker med.
Dagen efter kom Socialchefen, og René holdte et oplæg om SAND. Der var ikke nogen
beboere, men der var en god dialog med Socialchefen.
Her i sekretariatet synes vi, at vi skulle have været mere klare i vores budskab og formål i
vores første henvendelse til boformerne. Have gjort det klart hvad formålet med besøget
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var, ved f.eks. at lægge op til at få afklaret spørgsmål som, har I et beboerråd? Skal vi
hjælpe jer med at lave et? Hvordan kan man lave brugerinddragelse?
Køhn siger at Torben på Saxenhøj holder beboermøder. Der kommer måske 4 men man
holder det alligevel af princip.
Der er enighed om, at det er alle tiders, at vi har touren. Det giver nye kontakter.
Vi diskuterer den lille pjece, der er lavet til touren. Der står vi kan hjælpe, og der står de
frivillige er hjemløse. Det kan være svært at hjælpe alle, siger Ninna, og man bliver skudt i
skoene at man ikke er hjemløs, lige meget hvor meget man føler sig hjemløs.
Man kan diskutere om man skal skrive tidl. hjemløse eller har hjemløsebaggrund.
Vi har en formidlingsmæssig opgave i at forklare tingenes sammenhænge og gøre op
med fordommene. Alle i SAND har været hjemløse. Det er vores styrke. Vi ved også at vi
kan få tilbagefald fordi nogle af de gamle problemer kan vokse sig store. Man behøver
ikke være boligløs for at være hjemløs.
Steen har f.eks. bil og skal til tider forklare, hvorfor han har en bil. Hvis det f.eks. er det
eneste man har, er man jo ikke ligefrem en der lever i sus og dus. Og selvom han også
har bolig, har han ikke glemt hvordan det var da han var på røven.
Der er bemanding på resten af turen. Sofie vil tale med Sabina om at vi skal lave nogle
mere faglige spørgsmål, og hvordan det skal gribes an.
Vi kommer til at snakke om, at vi mangler personlige historier om
bestyrelsesmedlemmerne på vores hjemmeside. Vi skal være bedre til at give noget af os
selv. Det vil andre hjemløse gerne se, og det vil journalister og politikere også.
3. Fulde folk i SAND tøj. Kan vi gøre noget ved det?
Vi kan i hvert fald lade være med at give SAND tøj ud på må og få, siger Steen. Han
synes tøjet skal holdes indenfor SAND udvalgene. Folk skal ses an før det gives, mener
han. Det skal gives som en form for belønning. Steen foreslår, at man får en nål eller
noget, der viser hvor mange år man har været med i SAND. Ninna synes ikke det er dét,
der er problemet. Hun synes nærmere det er en forkert holdning, der gør det. Hun synes
det er manglende ansvarlighed, at man går på værtshus i sit firmatøj. Harald har to
tidligere medlemmer af bestyrelsen, der drøner rundt på værtshuse. René supplerer med
at sige, at de har den samme diskussion i Hus Forbi. Vi kan måske begrænse os til at
sige, at det er vigtigt at man tænker sig lidt om, når man tager det på.
Svendsen siger, at man måske kan gøre noget ved det, der står på tøjet. Som det er nu,
ser det ud som om man er medlem af SAND, når man har tøjet på.
Vi skal passe på med at vi ikke rangordner i hjemløse, så nogen gør sig fortjent til noget
tøj, mens andre ikke gør.
Ask siger, at vi mest laver tøj til arrangementer. Jakker laver vi når vi har penge til det og
lader udvalgene definere hvem fra deres udvalg, der skal have en jakke. T shirts har vi
stort set altid på lager. Det er SAND folk, der får dem, når de spørger efter dem.
Konklusion: Vi kan kun opfordre til at folk opfører sig ansvarligt.
4. Hus Forbi og SAND
Der er tilsyneladende nogle Hus Forbi sælgere, der har svært ved at forstå hvorfor SAND
sidder i Hus Forbis bestyrelse.
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a) Ask fortæller at det stort set var de samme folk, der var aktive i Hus Forbi som var
aktive i SAND. De to foretagende havde (og har) et vigtigt budskab, de gerne ville
ud med: Hjemløse vil inddrages, give deres meninger til kende og tages alvorligt.
Der er et helt naturligt interessefællesskab mellem de to foreninger. SAND er den
politiske forening og Hus Forbi er mediet, der bringer budskabet videre.
b) Han fortæller videre, at han for 10 år siden tiggede og bad sælgerne om at stille op
til bestyrelsen. Det synes de ikke de gad eller kunne. Og de der gik ind i
bestyrelsen holdte ikke længe. Her var det SAND folk, der sikrede at hjemløse var
repræsenteret i bestyrelsen. I en lang periode var det SAND der sikrede
stabiliteten i Hus Forbis bestyrelse, samtidig med at de sikrede brugerindflydelsen.
c) Da man lavede vedtægterne om og fik flere fra gulvet, var det SAND der afgav en
plads. Dengang foreslog SAND at man skulle øremærke pladserne til sælgerne.
Det var der ikke stemning for. Det skulle være bredere, og derved lagde man
grundstenen til det kup, hvor andre foreninger gik ind og satte sig på Hus Forbi for
at bruge penge på at f.eks. at opbygge en café i Hus Forbi. Det var også i den
periode, at HF’s redaktionelle linje blev ændret. Efterfølgende var der mange, der
opfordrede SAND til at ændre de ting. SAND satte sig på et flertal på en
generalforsamling og fik ændret tingene. Det var SAND der fik rettet skuden op
økonomisk og redaktionelt. Vi fik Skou ind som formand og ansat nyt personale.
Det er svært at forstå, hvorfor der er nogen, der er utilfredse med at vi har stået for
den udvikling.
Ole Skou fortæller, at der er flere af SANDs folk i Hus Forbis bestyrelse, der desværre
ikke har været til møderne. Jørgen er blevet sygdomsramt efter det første møde. Det har
ramt ham hårdere, end han havde regnet med. Jim blev også valgt, men er blevet ramt af
flasken efter første møde. Jørgen har levet et hårdt liv og boet på hovedparten af danske
forsorgshjem. De havde begge lysten til at være en del af Hus Forbi, men blev ramt af
deres hjemløseproblemer. Det siger også noget om, at vi har ramt rigtigt mht til hvem det
er, vi gerne vil have i bestyrelsen. Det skal være nogen, der er i orkanens øje og samtidig
holde sig oprejst. Nogen gange lykkedes det ikke. Det er netop derfor at vi også har Skou,
Ask og Ove i Hus Forbis bestyrelse. De kan sikre stabiliteten i SANDs fremmøde, siger
Ask. Den rolle har han selv haft i 10 år eller mere.
Ole Skou fortæller at SAND har politisk indflydelse og bliver lyttet til i alle mulige politiske
kredse. Han synes, det skal være de hjemløses avis. Det er kun SAND, der kan garantere
det.
Det er også vigtigt at fortælle, at det var SAND der fik rettet skuden op efter nogle
egenrådige bestyrelsesmedlemmer og nogle fejlagtige ansættelser, splid i
personalegruppe og bestyrelse. Personalet var enten sygemeldt, havde sagt op eller var
fyret. Hus Forbi var på røven. Ole Skou fik rettet skuden op sammen med 2 frivillige
SANDfolk. Sammen holdt de hjulene i gang.
Nu har vi fået nogle nye gode ansatte. Det er helt sikkert, at HF ikke ville se ud som det
gør i dag uden SAND havde været der.
Ole vil ikke bruge så mange timer på HF, hvis tilstandene bliver som de var engang, hvor
slagsmål var på dagsordenen.
Ninna foreslår at man gør noget ud af at formidle historien. Man kunne bl.a. få skrevet
noget om det i Hus Forbi.
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Henrik synes godt om forslaget. Han har selv stillet forslag om, at der skal vælges lige så
mange fra gulvet som fra SAND til bestyrelsen. Han mener en 50/50 løsning ville være
passende. Han vil have nemmere ved at sælge den løsning til de kritiske sælgere, hvis
fordelingen af bestyrelsesposter bliver mere ligelig mellem sælgere og SAND folk. Han
har dog også stillet forslag om, at der skal være 3-4 organisationer, herunder SAND og 34 fra gulvet.
Der bliver spurgt til, hvordan bestyrelsen er sammensat. Der vælges 5
bestyrelsesmedlemmer plus 2 ekstra. Der vælges 2 fra gulvet og 3 fra SAND. De to ekstra
er én medarbejderrepræsentant og én udefra (pt. Kim Rydahl).
Ole siger, at desto større en bestyrelse bliver, desto mindre beslutningsdygtig bliver den.
Den kan bruge timer på at diskutere.
Vi diskuterer, hvordan vi kan gøre sælgere mere opmærksomme på, hvad SAND har
betydet for Hus Forbi.
Henrik synes vi skal tage med på sælgermøderne og fortælle om, hvad SAND gør. Henrik
foreslår at vi laver et samarbejdsudvalg, hvor nogle af de kritiske røster inviteres ind for at
diskutere, hvad det er de er utilfredse med. Det er nok vigtigt at det er SAND folk og ikke
SAND ansatte, der møder op.
Steen supplerer med at fortælle, at han sidder i Zornigs bestyrelse. Det gør han for at
sikre at SAND og de hjemløse ikke bliver misforstået, og at vores interesser bliver
varetaget. Han synes, at han møder ansatte på boformerne, der er meget kritiske overfor
Zornig. De mener hun laver penge på hjemløses ulykke.
Steen vil på den ene side gerne være med i Zornings bestyrelse fordi han synes det er
vigtigt. Ask synes Steen skal overveje, hvor mange arbejdsopgaver han kan klare. Han
har svært ved at sige nej og må prioritere benhårdt.
De fleste synes at Steen gør et godt stykke arbejde i den bestyrelse. Der er flere der
melder sig til at være hans suppleant, hvis han ikke synes han magter det. Steen
fortsætter og skriver sig bag øret, at der er flere, der vil være hans suppleant, hvis det
viser sig at være nødvendigt.
Ift. HF laver vi et samarbejdsudvalg. Henrik og Ask er tovholdere. Svendsen og Steen vil
gerne være med. Henrik finder ud af hvem der er de kritiske røster. Vi kan starte
samarbejdet på Bornholm.
5. Bornholm
Deltagere: Pia, Bettina, Kurt, Ask og to unge. Jensen hopper fra og sidder standby. Der
kommer desuden nogle unge, der bor på ungecampen.
Ask synes vi skal lave modsvar til de mærkesager politikerne har. F.eks. kan vi som
modsvar til Venstres mantra, om at der er arbejde til alle der vil arbejde, fortælle dem om
et lukket arbejdsmarked, der ikke har plads til vores folk, der kun kan arbejde 4 – 5 timer
om ugen. Det vil vi gerne have lavet om på. Der er masser af hjemløse, der gerne vil have
et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Vi skal selvfølgelig også have vores mærkesager
frem. Vi laver nogle A5 kort, hvor vi skriver dem ned. Dem kan vi så hive frem når vi
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møder en politiker. Det synes folk godt om. Ask kontakter dem der skal med og inviterer
dem til at mødes og lave politik.
Hovedstaden møder talstærkt op på Bornholm. De laver en event, hvor de går gennem
byen og ligner politikere. De tager høreværn og skyklapper på. Samtidig er der en hjemløs
i hus forbi tøj og en hjemløs i klovnetøj. Samtidig skal SAND folk gå med noget materiale
om hjemløse. Det gør de et par gange om dagen. De er i hvert fald 4 der tager afsted plus
nogen fra aktionsgruppen.
Hus Forbi holder nogle debatter. Bl.a. kommer 3F og fortæller hvad de gør eller ikke gør
for de svageste i samfundet. De har inviteret nogle politikere til debat. De har et emne om
digitalisering og hjemløse. Vi har aftalt med HF at vi kan bruge deres telt som base. Vi
regner også med at vi møder op og diskuterer ved hinandens debatter.
6. Kvindenetværket
Ask har ikke fået svar på ansøgningen til kvindenetværket fra SATSpuljen. Tryg fonden
har sagt nej.
Ask vil gerne have forlænget June i juli og august for at hun kan tage med på campen og
ordne nogle praktiske ting i juli måned. Det er der flertal for at gøre.
7. Hjemmeside
Ask gennemgår den aftale der er lavet om hjemmesiden. Der kommer bl.a. undersider til
hvert udvalg, hvor de selv kan lægge ting op: referater, billeder osv. Der kommer også en
database med alle SAND folks data. Når man ændrer f.eks. et telefonnummer, slår det
igennem på hele hjemmesiden. Ask skal sende link på dem, der laver hjemmesiden til
bestyrelsen.
Planen er at siden skal være færdig til september.
8. Evt.
Svendsen oplyser at Brugernes Bazar gerne vil have undertemaer i teltene. Man kan
skrive til Svendsen og Falkengaard, hvis man har forslag. Hvis der er nogen der gerne vil
have en vagt, må de gerne kontakte SAND.
Hverken Falkengaard eller Svendsen kan deltage i næste møde d. 19. juni kl. 12-14 i
Brugerforeningens lokaler på Blågårds plads. Henrik P tager pladsen. Kaffa og nogle
gutter fra Århus har et band, der tilbyder at spille. Hjemløsekoret har også meldt deres
interesse for at underholde.
Vi står sammen med HF og SUS. Vi skal være 4 organisationer i hvert telt. Leif kontakter
center for frivilligt socialt arbejde for at høre, om de vil stå sammen med os. Han melder
tilbage til Ask.
Harald synes at vi er for lidt i medierne. Vi skal være mere fremme i skoene mht det.
Han synes vi skal nedsætte en gruppe, der tager sig af det. Han synes også vi skal lave et
mediekursus, så vi kan blive bedre til det.
Vi skal finde en masse cases, som sekretariatet kan henvise til. Det kan vi knytte an til en
politisk sag, som vi vil have løftet.
Desuden vil vi lave et mediekursus i efteråret.
Næste møde er d. 19.8. kl. 10.30 – 15 i Odense.
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