Bestyrelsesmøde d. 10.10.17
Deltagere: Leif Jensen, Susanne Moos, Patrick Larn, Hans Thomassen, Ole B Larsen, Henrik Kromann,
Anders Mathiassen, Helle Sibbersen, Rani Henriksen, Bettina Sørensen, René Nielsen, Nancy Pelle,
Ask Svejstrup (ref.). Christina Strauss er med på Facetime fra Århus.
Hans, Patrick og Bettina er observatører. Alle andre (minus de ansatte) har stemmeret. Vi er
beslutningsdygtige.
1.

Folkemødeholdet for næste år – hvordan sætter vi det?

Anders ville gerne have punktet på, fordi det er vigtigt at være enige om rammerne. Og fordi han
synes der er grund til at tage nogle kvinder med, når de er vokset som gruppe.
SAND Hovedstaden vil gerne have både nye SAND folk og gamle SAND folk med.
Moos synes, balancen var god i år. God blanding af ældre, nye, unge, gamle, mænd og kvinder.
Bettina synes, vi skal fortsætte med den nuværende model. Den har fungeret godt i flere år.
René siger, at vi I år har haft nogle basiskriterier vi vælger ud fra, bl.a. dem Moos har nævnt. Men vi
udvælger altid flest fra de grupper, som politisk er i vælten. Der er også pædagogiske overvejelser i
spil. Holdet skal kunne sammen og supplere hinanden menneskeligt og i forhold til at løse praktiske
opgaver.
Helle synes, vi skal have mere respekt for de ansvarsområder folk har fået tildelt. Det skal
respekteres af de andre i gruppen.
Moos synes, vi skal tænke over hvor mange vi er samlede. Hvis man f.eks. er meget lydsensitiv, skal
man nok ikke tage med. Der er meget uro i lejren.
René siger, at det eneste, der ikke fungerede i år – ifølge den evaluering de havde – var
’løsgængerne’. Dvs. SAND folk, som selv var taget til Folkemøde, men som ikke hørte til i lejren. I
2018 vil vi henvise dem til et shelter eller et andet sted, hvor man har sikret sig de kan være.
Rani føler sig provokeret af at Moos’ udtalelse. Han tog til Folkemøde, fordi der blev sagt, at der var
et roligt sted, man kunne opholde sig. Rani synes ikke han har brokket sig. Han har behov for ro, når
han kommer sent hjem. Det havde han forstået, der ville være.
René foreslår, at vi næste år tager et telt med, som vi kan slå op på et øde sted. Her kan folk sove,
hvis støjniveauet bliver for meget.
Kromann er mopset over, at han ikke var med til evalueringen. Selvom han var derover på eget
initiativ. Dem tager vi som udgangspunkt ikke med. Evalueringen er for dem som er med i truppen.
SANDs eller Hus Forbi’s. René opfordrer Henrik eller andre til at sige til, hvis de vil med til
evalueringen. René kan evt. tage deres input med til evalueringen.
Rani synes også det var godt, at der både var kreative typer med, typer der interesserede sig for
politik og helt 3. typer. Det bør man også have næste år. Robin var f.eks. god, fordi hun lavede et
ryste sammen arrangement. Det er der også brug for.
Vi havde tre teams sidste år: et praktisk team, et politisk team og et event team.
Ask tilføjer, at sidste år var vores primære udvælgelseskriterium, at man skulle kunne fortælle sin
egen historie og bruge den til at løfte nogle politiske mærkesager. Man skulle kunne gå ind i folk.
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Vi kører samme model som sidste år. Det betyder også, at René og Nancy i sidste ende afgør hvem
der skal med.
2.

Grønlændergruppen – et spørgsmål om hjemløshed eller ej

Grønlændergruppen er ny. De har afholdt et træf i marts måned, og efterfølgende har de holdt et
arbejdsgruppemøde. Her drøftede de, om man skulle stille krav til grønlænderne om at de skulle
være hjemløse, og hvor meget vi skulle skubbe på for at få dem ind i udvalget. Rani er ikke sikker på
at det er realistisk, at få grønlænderne ind i udvalgene.
Kan vi invitere grønlændere med i arbejdsgruppen uden der er krav om at de er har været hjemløse,
er spørgsmålet? Rani mener de har oplevet alle mulige andre væsentlige problemstillinger, f.eks.
misbrug, vold, incest osv.
Christina supplerer med at sige, at mange af de grønlændere hun ser i Århus er funktionelt hjemløse.
De hænger ud sammen med andre hjemløse. Helle oplever det samme i Odense.
Ask siger, at vi skal huske at tage en diskussion med jævne mellemrum om, hvem vi organiserer. I
den diskussion vil der altid være gråzoner. Der er grønlændere, der måske ikke have levet på gaden,
men som bruger hjemløsetilbud og opfører sig som alle andre hjemløse – dvs. er funktionelt
hjemløse. Dem skal vi også være der for. Men vi skal hele tiden passe på ikke at blive en forening for
andre end hjemløse. Det er vores største styrke, at vi består af hjemløse. Han mener, det er vigtigt at
tage en diskussion i grønlændergruppen om hvornår og hvordan man er hjemløs. Hvis man ikke kan
identificere sig med hjemløshed eller synes man har en rem af huden, skal man ikke være i SAND.
Men derfor kan det godt være, at der er nogle grønlændere, som kan fungere som bisiddere eller
som tolk for andre grønlændere. De får en anden rolle i organisationen. På linje med vores
socialrådgiverstuderende, der er bisiddere. Vær bevidst om rollefordelingen!
Rani synes, vil skal nøjes med at fokusere på 2 af de 4 arbejdsopgaver gruppen har fået, nemlig at
organisere grønlændere i Danmark og på Grønland. Og fx ikke arbejde på at få dem ind i udvalgene.
I Århus har man kontakt til 3 grønlændere, hvoraf den ene har været hjemløs. Ham vil de forsøge at
få ind i udvalget, mens de 2 andre skal ind i grønlændergruppen og være bisiddere for andre
grønlændere.
Rani mener vi skal udvise noget tålmodighed med gruppen. De skal arbejde videre og se hvilke
muligheder der åbner sig.
Vi lader det være op til grønlændergruppen at diskutere, hvordan de sikrer en klar rollefordeling. Det
er også op til dem at prioritere deres arbejdsopgaver og lave en arbejdsdeling. Vi opfordrer dem
også til at diskutere det der med at være hjemløs, funktionelt hjemløs og socialt udsat.
3.

Kommunalvalg – vi skal lægge tryk på ude i kommunerne

Der er kommunalvalg d. 21. november. Sekretariatet er ved at opbygge en underside på vores
hjemmeside, hvor man kan få viden om valget, kan give gode råd til andre, få inspiration til hvad
man kan stille af spørgsmål til politikere osv.
Siden er helt afhængig af at alle melder ind med ideer til, hvordan man kan få politikere i tale –
hvordan man kan få dem til at love noget. Del jeres gode erfaringer.
Der er valgmøde i Aalborg d. 2. nov. på Hovedbiblioteket. D. 16. nov. er der møde i Frelsens hær.
I Nordjylland har de, på hjemløses vegne, stillet krav ved budgetforhandlingerne, og det er gået
rigtigt godt, synes Henrik. Han kommer med nogle eksempler. Han har fået 5,5 millioner ud af de 8
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millioner, han gerne ville have. Maibritt Iversen, den sociale rådmand, har rost Henrik for at være en
god murbrækker til at få flere penge til hjemløseområdet.
På Fyn startede de lige efter Folkemødet med at presse på. Helle synes, de er meget med allerede.
Helle skal til valgmøde i kreds 3 og stiller spørgsmål om hjemløshed.
Helle har spurgt politikerne til stigningen i antallet af hjemløse, som hjemløsetællingen har vist, og
hvad de vil gøre for at nedbringe antallet af hjemløse.
René opfordrer til, at man bruger Mai Mercados udmelding om, at der skal laves flere
handlingsplaner, den helhedsorienterede tilgang skal prioriteres og at der skal tænkes forebyggende.
Hvordan har man tænkt sig at gøre det i praksis? Han siger også, at det er lykkedes at få jobcentrene
i København til at love at forbedre forholdene, så sagsbehandlerne får mere tid til de enkelte sager.
I november er Moos ude. Hun ligger i flytteplaner, men hun skal nok opfordre de andre i udvalget til
at være aktive.
Bettina synes, det er rimeligt sent at vi går i gang med at påvirke politikerne. Der er lavet
budgetforhandlinger. Hun opfordrer til at vi, via pressen, udstiller en kommune. Det er det eneste,
de forstår.
René siger, at vi har ballade-redskaber i form af kridt på dåse på sekretariatet. Man kan tegne et
omrids af en hjemløs (død) og lave en pressemeddelelse, som forklarer hvorfor vi laver aktionen.
Rani var til møde med Hillerød kommune, hvor man diskuterede udsatte politik. Rani fortæller, at
alle jobcentrene i yderkommunerne er udskældte af hjemløse. Kan man gøre det til et tema i den
kommunale valgkamp?
I Århus havde man ved folketingsvalget succes med at lave omvendte vælgermøder. Man lavede
dem både før og efter valget. På den måde fik man fulgt op på dét politikerne lovede før valget, og
det styrkede samarbejdet. Det er vigtigt, at det er vores dagsorden, der sættes og ikke politikernes
dagsorden. Christina opfordrer til, at vi bruger hinanden mere til at løfte nogle af de store opgaver.
Leif har med succes opfordret til, at man laver udsatteråd. De holder valgmøde d. 4. nov. i Holstebro.
Det er udsatterådet, der holder det.
Udsatterådet i Hillerød holder vælgermøde sammen med biblioteket. Det er d. 2. nov. kl. 19 – 21.
4.

René skal på barsel i nov.- dec. – hvem overtager hans arbejdsopgaver?

Ask og June overtager Renés udvalg på Sjælland og Fyn. Bisidninger og andre ting må udvalgene
klare sig, så godt som muligt. Nancy og til nød Skou, giver dog stadig juridisk rådgivning. Ellers håber
vi, I står ret meget på egne ben.
F.eks. skal udvalgene huske, at der skal laves generalforsamlinger. René vil gerne vende tilbage efter
barsel til udvalg, der har fuldstændigt styr på det.
5.

Runden rundt
• SBH-SAND møde (Ask, Martin, Ole B, Christina)

Det var fedt at møde SBHs bestyrelse, siger Christina. Der kom dog ikke så meget ud af det. De
forstandere og personale, der var der, kom fra de boformer, som havde styr på det. De boformer,
hvor problemerne virkelig er, var ikke til stede. Det giver vi andre hende ret i.
Vi diskuterede udsmidninger. Vi var enige om, at vold og trusler om vold skulle føre til udsmidninger.
En anden måde man kan blive udskrevet fra en boform på, er hvis man bliver tilbudt en lejlighed,
men siger nej til den. Det kræver selvfølgelig, at man er klar til at flytte væk, og at boformen har

3

gjort hvad den kunne/skulle for at få borgeren på fode igen.
Der blev ikke nedsat en selvstændig arbejdsgruppe til at arbejde videre med
udsmidningsproblematikken. Vi tager punktet op på de kommende møder mellem SAND og SBH.
•

Rådet for socialt udsatte afholdte stormøde på Menstrup kro. (Christina, Nancy)

De skulle komme med råd til politikere. Nancy og Christina var i en workshop med sundhed og
misbrug. Der var 5 workshops i alt.
Alle forslagene skulle barberes ned til 2 pr. arbejdsgruppe. For deres gruppe ville de gerne have, at
alle sundhedstilbud skulle organiseres omkring brugerinddragelse. Der skulle være frit valg, ingen
tvang. Der skulle laves peer støtte.
Alle indsatser skal nytænkes, så de møder borgerens behov. Der skal tænkes i helhedsløsninger på
tværs af regioner og kommuner. Der skal være individuelt tilrettelagte forløb.
Der skal flere ressourcer til området. Der skal være sikkerhed for støtte til brugerorganisering og til
faglig opdatering.
De ønskede også, at flere tilbud kom væk fra satspuljen og over på Finansloven.
Christina har fået en opsamling, som hun kan sende videre. Den hedder ”en ny retning”. Ask får den
og sender den videre.
De havde en ung hjemløs med fra Potentialehotellet, der hed Daniel. Han var skide god.
Rådet arbejder videre med alle de gode råd. De vil kalde politikerne til møde.
Der bliver også lavet nogle små videoer med nogle af de gode råd.
•

Hus Forbi generalforsamling (Kromann)

Der var GF her i Odense. Kromann anbefalede at stemme på Christina. Hun fik 66 stemmer mod
Kromanns 22.
Til suppleantposterne blev der opstillet en del flere, end der var brug for. Kromann blev valgt med
stort flertal. Den anden, der blev valgt, var Gerth Gedionsen fra Odense. Herudover sidder Jens
Vestergaard i Hus Forbi’s bestyrelse. Gerth er suppleant for ham, mens Christina har Kromann som
suppleant.
•

Brugernes Bazar (en del af bestyrelsen)

God bazar, men lortevejr. Der blev snakket med en masse nye mennesker, og der blev skabt nye
forbindelser. Slavedragten står i Århus nu. Den skal tilbage til sekretariatet på et tidspunkt, siger
Anders.
Direktør for Ældresagen, Bjarne Hastrup, var ikke faglig dygtig nok, siger de i SAND Hovedstaden. Det
følger Ole Skou op på, siger René. Ole følger også op på et udsagn om at Ensomme Gamles Værn vil
give SAND en pose penge.
Helle synes, det dårlige vejr fik mange ind i vores telt. Det var en fordel.
Patrick siger, at han har mødt en der hedder Vivi, som gerne vil hjælpe med at lave arrangementer
mm. Patrick siger til hende, at hun skal kontakte Helle, hvis hun er interesseret i politik og den slags
arrangementer. Hvis hun vil dele mad ud, er det husvild, hun skal kontakte.
Rani havde en god dag, hvor han brugte meget tid på at tale med grønlændere. Han vil gerne have,
at man kan få billetter som vi kunne sidste år. Det kræver at Udsatterådet ansætter nogen til at
sende billetter rundt. Den tjans har SAND taget på sig nogle år, men ønsker den ikke mere.
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Kromann foreslår, at man lukker informationsboden mens der er debat i vores telt, frem for at dem
der sidder i boden ikke må sige noget til dem der henvender sig.
Bettina kan ikke forstå at vi ikke må lave arrangementer, hvor man kan hygge og lave mad, som Vivi
gerne vil.
René siger, at det må de sådan set også godt. Vi skal bare huske på, at vi er en interesseorganisation
og ikke en hjælpeorganisation. Det er kun for at holde balancen mellem de to former for indsatser,
at han trækker det lidt hårdt op. SAND Fyn og Husvild bruger hinanden en del. Det er vigtigt at SAND
er til stede under Husvilds arrangementer, fordi det skal udnyttes, at der er hjemløse til stede. Der
kommer også nogle julearrangementer, hvor man laver noget sammen.
Helle efterlyser vand til folk der sidder i teltet.
•

Navnesagen (Ask)

Ask uddyber det, han har skrevet til bestyrelsen. Der startes på en frisk. De skal lave et nyt logo til os,
som forhåbentlig er så godt, at vi jubler over det. Det kan så være at vi på sigt synes, det er en god
idé at skifte navn. Men det er ikke længere noget krav fra tøjfirmaet, at vi gør det med det samme.
•

Konservatives samfundspris (Christina, Jonas)

Det var en rigtig god oplevelse. Christina holdte en tale, stort set som den Ask havde skrevet, men
hun fyldte en del kritik på. Sjovt nok var det hendes kritik, de var mest glade for. Det var her de
klappede allermest.
Der fulgte 5.000 kr. med prisen og der blev samlet 33.000 kr. ind på Mobile Pay. Tidligere er der
højest samlet 10.000 kr. ind.
De tre, der deltog, var alle sammen helt høje over at være med.
Det var første gang nogensinde, at det var en fuldstændig enig folketingsgruppe, der havde valgt os
bland 10 kandidater. Der er skrevet en meget rosende pressemeddelelse.
Mai Mercado har lyttet meget til vores gode råd til hendes hjemløseudspil. Hun mener, at med vores
støtte bliver det lettere at få penge til hjemløseområdet.
SAND Hovedstaden ville gerne have været repræsenteret eller i hvert fald informeret om prisen. Det
er SAND bestyrelsesmedlemmers opgave at informere deres lokale udvalg.
Som bestyrelse synes vi, at vi havde sendt det helt rigtige hold til at repræsentere os. Johanne var
f.eks. med for at sætte fokus på unge hjemløse. Sussie skulle have været med for at sætte fokus på
stigningen i hjemløse kvinder. Hun kom dog ikke.
•

Dialogmøde med socialministeren og boligministeren (Rani, Ask, Christina)

Christina synes boligministeren var meget arrogant. Han mener der er billige boliger nok, og han
mener at kommunen bør sætte alle hjemløse under administration. Hvis man får betalt sin husleje,
bliver man jo ikke hjemløs.
Ask har lige skrevet en kommentar til det udspil, regeringen har lavet som oplæg til
satspuljeforhandlingerne. Det er en handlingsplan til bekæmpelse af hjemløseområdet.
Deres udspil er sådan set godt nok, men det er problematisk, at man finansierer tiltagene med
satspuljemidler. Desuden skal der mere til end socialministeriet kan af egen drift. Man skal have
beskæftigelsesområdet, og man skal i særdeleshed have boligministeren med. Og han viser ingen
vilje til at gøre noget ved boligmanglen.
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Rani bemærkede, at afstanden mellem de ca 30 organisationer, der deltog i mødet og
socialministeren var ekstrem kort. Det er positivt. Men vi skal have boligministeren i tale. Det kan vi
også godt ved at stille de rigtige spørgsmål til ham, mener han.
Christina synes, det er rigtigt rart, at socialministeren kan få boligministeren og
beskæftigelsesministeriet i tale. Det kan hun tilsyneladende lykkedes med, selvom Ole Birk ikke lige
var så imødekommende.
Helle opfordrer til, at vi laver en happening ude foran Ole Birks ministerium.
René opfordrer til, at vi får innovationsministeren, Sofie Løhde, i tale.
•

Radikale venstres landsmøde. (Jonas og Ask holdte oplæg)

Ask og Jonas var inviteret til at holde et oplæg om unge hjemløse i en workshop på Radikale
Venstres landsmøde. Hillerødgades ungeindsats holdte også et oplæg. Marianne Jelved var der. Hun
opfordrede os til at skrive nogle løsningsforslag ned. Det har vi gjort, og sender dem til hende i dag
eller i morgen. Christina og Ask skal også til kaffemøde med Marianne Jelved på fredag.
Århus har deltaget i Rethink Activism. Det var et arrangement over en hel weekend. SANDS kontor
blev til kommunekontor. De andre bygninger i området blev til at andre kontorer mm., så det blev en
hel lille bydel. De lavede flere workshops. Der var fuldstændig fyldt. Der kom mange af toppen fra
socialforvaltningen. De var meget lydhøre. De vil meget gerne støtte op omkring fremtidige
arrangementer. Det opfordrede os til at lave lidt mere civil ulydighed, som dengang vi lavede
”Skrænten”. Det virker.
Vi har også fået lov til at låne et sommerhus, Århus Kommune har på Djursland. Det er f.eks.
Ungegruppen og Kvindenetværket der kan bruge det. Ungegruppen har planlagt en tur i november
eller december.
Det var helt vildt fedt, siger Christina, at der kom så mange fra andre udvalg og hjalp til. Det skal vi
gøre noget mere. Folk kontaktede Anders og fik billetter og overnatning via sekretariatet. De helt
unge boede dog på kontoret.
De lavede også en workshop om fredagen. Det var et omvendt vælgermøde. Der var repræsentanter
fra alle politiske partier i byrådet. Der var hjemløse i panelet. Her startede de med at fortælle deres
historier. Herefter kunne politikere og andre deltagere stille spørgsmål til panelet. Vælgermødet
foregik dog på Værestedet.
SAND Østjyllands ønsker/forslag har medført, at Værestedet nu har åbent på hverdage fra 8.30 til
22, og weekend fra kl. 13 til 21. Det er en væsentlig forlængelse, som skete nærmest fra den ene dag
til den anden.
De lavede også slaveeventen hver dag for at tiltrække folk til deres workshops. Det skal man huske
at tænkte ind. Folk kommer ikke af sig selv. Det virkede at trække folk til med en event. Om
søndagen kom ANTV og filmede det. Det virker ekstra godt når der er tv på.
René siger, at Birthe Povlsen fra Socialstyrelsen ikke vil gøre noget ved, at ungeindsatsen i Århus kun
er for Århusborgere, selvom det ikke er lovligt. Socialstyrelsen har ikke tænkt sig at gøre noget ved
det. Christina siger at forvaltningen har indkaldt til møde, fordi den sociale rådmand, Thomas
Medum, ikke ønsker, at man kun tager århusianere ind. Christina tror det vil ændre måden Århus
”visiterer” på.
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René har været til møde i Dansk Socialrådgiverforening, hvor han kaldte dem uambitiøse og
tandløse, fordi de ikke har fokus på hjemløse og udsatte voksne. Det har de taget til sig. I 2018 vil de
ansætte en person, der kan gå i medierne og tale udsatte voksne og hjemløses sag.
Rani har været i en følgegruppe, på vegne af Jonas, som Udsatterådet har lavet. Det handler om
hjemløse i udkantsområderne. De arbejder på en rapport. De planlægger i den forbindelse en
konference, hvor de måske gerne vil have en SAND mand til at holde et oplæg om at være en
hjemløs i en yderkommune. Kender vi en SAND mand/kvinde?
Se en oversigt over yderkommuner her:
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/befordringsfradrag-2016-og-2017
Nordjylland er presset, og især Henrik synes livet er hårdt. Han har brug for noget hjælp, siger han.
Nancy er den der skal hjælpe Henrik med at få løst eventuelle juridiske problemer.
SAND Østjylland har fået indviet et hellested til grønlændere. De har selv været med til at planlægge
det og til at bygge det op. De er rigtig glade for det. Det har også trukket nogle af dem væk fra
Klostertorv. Det er Kenneth Balfelt team, der har stået for at planlægge hellestedet med brugerne.
Det er han rigtig god til.
Der har været problemer med G4s vagterne på Klostertorv. De fik ansat en del dårlige vagter, der var
alt for hårdhændede og voldelige overfor hjemløse på torvet. Det har Christina påpeget, og hun har
optaget en episode på sin telefon, som hun har vist de rette folk. Nu er Anders og Christina med til
møder omkring indsatsen på Klostertorvet, hvor vagterne også er med. Det har hjulpet gevaldigt.
Rani var til møde med bl.a. en fra Bornholms kommune, som aldeles ikke synes hellesteder var en
god idé. Det fastholdte brugerne i en drukkultur og i et dårligt selskab, lød kritikken. Rani synes det
er en god idé, at vi laver hellesteder. LVS har kritiseret, at man laver Hellesteder. Det har René og
Christina undret sig lidt overfor LVS. Christina forstår ikke kritikken. Der er sociale viceværter, og
brugerne har været med til at planlægge og bygge stedet. LVS har selvfølgelig en holdning om, at der
skal være personale og støtte på et værested. Det er helt fint.
SAND er officielt for alle tiltag, der kan gøre livet lettere for hjemløse. Det gælder også hellesteder.
Især når disse planlægges og laves i samarbejde med hjemløse, er det godt. Vi synes også man skal
sikre, at folk på hellestederne får kontakt med socialarbejdere og bliver hjulpet videre til relevante
hjemløse- eller misbrugstilbud.
Århus: Der er indvielse på torsdag på en ny nålepark. Den ligger 150 meter fra den gamle. Der bliver
også indviet et nyt kontakthus og det grønlandske sted Naapiffik. På fredag går man i gang med nye
møder, hvor der planlægges permanente hellesteder.
Henrik vil gerne se tegninger fra hellestedet. Han vil skrive til Ove fra Værestedet for at for at få dem.
6.

Skal vi dele julehjælp ud med Hus Forbi i år? Hvis ”ja”, hvor mange?

Helle synes det er en god idé at dele julehjælp ud. Det vil hun gerne have, vi gør igen.
Ask forklarer uddelingskriterier. De sidste par år har vi brugt en masse samarbejdspartnere i hele
landet til at dele julehjælp ud. Vi har prioriteret dem som overnatter på gaden eller på natcafeer
juleaften. Vi har også prioriteret hjemløses børn. Dels fordi vi synes, det er vigtigt. Dels fordi vi har
fået øremærkede midler til det fra Socialministeriet. Vi behøver ikke i samme grad tænke på familier,
når vi ikke har fået penge af ministeriet. Derudover får SAND udvalgene også mulighed for at pege
på hjemløse i deres lokalområde, som kan få glæde af julehjælp. Vi giver gavekort på ca. 150 kr. til
Dansk supermarked, BR og H&M. De to sidste er ’børnekort’
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Enlige ældre og unge, skal også prioriteres, synes Helle. Og dem som sidder alene juleaften.
Vi uddeler efter samme principper som sidste år. Man må meget gerne give Ask et navn på en
gadeplansmedarbejder eller andre samarbejdspartnere, der kan hjælpe os med uddelingen.
Vi bruger de 33.000 kr. vi har fra indsamlingen ifm de konservatives samfundspris.
Ask sender det rundt han har skrevet om hvordan vi fordeler julehjælpen til bestyrelsen.
7.

Næste møde – forslag om d. 12.12.17

Vi holder møde på Gulle i Nyborg. Kl. 10.30 – 15.
8.

Evt.

Solstråle fra Christina: Anders har fået en praktikplads og efterfølgende flexjob i Værestedet. Selv
om han endnu ikke er blevet godkendt til flexjob. Anders tilføjer, at det dog kommer til at være en
kombinationsløsning, hvor han er i praktik hos SAND og i Værestedet.
I Odense er man begyndt at være på herberget hver torsdag, hvor hjemløse kan få gode råd og
vejledning. På første møde var der en bosnisk kvinde, der kom fra Esbjerg, som man hjalp med at
komme tilbage til Esbjerg. Efter denne gode oplevelse, er det rigtigt godt at komme på herberget.
Leif siger ’veteranklub’. Ask siger ’ja’. Vi har planer om at snakke om ældre hjemløse.
Rani siger, at vi har brug for flere bisiddere. Heldigvis har Ole B hjulpet Rani i SAND Nordsjælland. En
opfordring til at spørge i naboudvalget, hvis man ikke selv magter opgaven i det lokale udvalg.
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