Bestyrelsesmøde d. 13.10.2010
Deltagere: Ega, Per K., René K, René H., Leif J., Per E. Jesper, Stig B., Ewald, Birthe
(Servicestyrelsen), Ole S., Ask (ref).
Afbud: Else, Peter M., Trine, Kim B.
1. Evaluering af Asks arbejdsområde gennem de sidste 4 år
I forbindelse med at Asks arbejde er blevet evalueret, er der lavet et spørgeskema. Det siger noget om
hvordan arbejdet skal prioriteres. Det skal tydeliggøres hvem der skal besvare hvilken type
henvendelser fra offentligheden. Ask får evalueringen, så han kan arbejde videre med resultaterne.
Der skal måske laves en bredere vifte af informationsmateriale. Det kan være i forbindelse med at vi
flytter og skal informere om det.
Der er lavet et udkast til den ny kontrakt med Ask. Den gennemgås af Birthe fra Servicestyrelsen.
Kontrakten godkendes af bestyrelsen. Den underskrives d. 20.10. af formanden og Ask.
2. Nyt fra Hus Forbi
Ole Skou er blevet formand for Hus Forbi. Halvdelen af bestyrelsen er SAND folk i bestyrelsen, og i
samarbejde med Holger H og Robert Olsen, skal det nok komme til at blive godt, mener Ole. Ole
forsøger at involvere alle i bestyrelsen og trække på alle. Der er nogen ting Ole ikke er helt tilfreds med,
men han arbejder på at de kommer i orden.
Økonomisk har man stadig penge på kontoen. Der er blevet brugt lidt over 2 millioner ud af de godt 5
man havde. Der er en stor tomgangshusleje fordi overetagen ikke er udlejet.
Der er en stor omsætning. Der bliver solgt rigtig mange aviser. Udenlandske sælgere sælger rigtig godt,
men det er ikke uproblematisk. Det skal vi forholde os til. Vi starter med det i morgen, hvor der er
bestyrelsesmøde.
Per E er meget utilfreds med at der sælges så mange aviser af udlændinge. Det kan på sigt ødelægge
Hus Forbis gode ry og rygte. Vi diskuterer, hvad det vil betyde at udelukke udlændinge fra at sælge eller
bare begrænser deres salg. Det vil nok give et nedgang i salget, men spørgsmålet er hvor stor
nedgangen bliver.
Der er også en masse falske sælger kort. Formentlig fabrikeret i Bukarest.
Caféen i Hus Forbi Huset blev lukket ned dagen efter generalforsamlingen. Morgencaféen var sure over
at de ikke blev valgt ind i bestyrelsen. Derfor gik de. Det er besluttet at den holder lukket til vi har fundet
en permanent løsning. Ole arbejder på forskellige muligheder, bl.a. Kofoed skole.
Ole satser på, at der er styr på sagerne inden udgangen af december.
Ole bruger cirka halvdelen af sin tid på SAND og halvdelen af sin tid på Hus Forbi lige nu.
3. status på kontorbyggeri på Sundholm
Leif fortæller: Vi er lidt bagud i forhold til tidsplanen. Det skyldes mest, at vi har valgt at pudse alle
væggene op. Det har taget noget tid. Til gengæld sparer vi tid ved at vi ikke skal spartle huller ud. Det
arbejdende folk giver den en ekstra skalle i weekenden. Rejsegildet er den 29.10. Det er kun alle vægge
der er rejst. Vi er ikke færdige på det tidspunkt, men langt.
Der kommer folk fra Århus og hjælper senere.
Vi udskyder tapetsering og maling til vores naboer. Det kan vi altid gøre. Der kan også rykkes lidt ved
tidsplanen for SAND Hovedstadens kontorer. De skal først flytte ind i det nye år.
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Der kommer nogle overraskelser undervejs fordi det er nogle gamle bygninger. Der har også været lidt
forfald blandt arbejderne, men det ved vi jo sker…..
Vi holder officiel åbning d. 17. december kl. 13. – 16.
Hvis der er nogen der skal inviteres til receptionen af skal I skrive kontaktoplysningerne til sekretariatet.
De sender en røvfuld invitationer ud på et tidspunkt.
Leif mener vi har rundet 50.000 kr. i indkøb. Vi laver også selv en del af reolerne i hak og huller, vi
finder. Det sparer os for at købe reoler i sidste ende. Vi har budgetteret med ca. 375.000 kr. til hele
ombygningen.
Vi har afsat 60.000 i diætpenge til folket. Der har vi brugt 12.500 kr. indtil i fredags.
Vi har fået 10.000 kr. af fog fonden.
René har set en annonce på konferencemøbler. De blev solgt meget billigt. Den giver han til Ask, hvis
han kan finde den.
Ask skal også have søgt lidt flere midler. I den forbindelse skal det også siges, at man i Rockwool
fonden kan få til drift af sin forening, så den fond er eviggyldig.
4. Økonomistatus
Ask gennemgår det udleverede budget. Vi har det positive problem, at vi har ca. 230.000 kr. mere end vi
har budgetteret med indtil udgangen af 3. kvartal.
Ask foreslår, at vi bruger op til 130.000 kr. til at trykke den bog Holger og Susanne er i gang med at lave.
Vi snakker om at vi gerne vil have 10 procent af overskuddet fra salget af bogen, hvis der kommer nogle
penge i kassen. Bevilling og procentsats vedtages.
Vi bliver også nødt til at udbetale overarbejdstider til de medarbejdere, herunder Ask, hvis kontrakt
udløber med udgangen af året. Det klarer Ask.
Det fører til en snak om hvordan vi undgår at Ask arbejder for meget. Det foreslås bl.a., at der ansættes
en servicemedarbejder til at tage nogle af de praktiske opgaver på sekretariatet. Ask har gang i at finde
en sådan, der samtidig kan gøre rent og lave mad til de ansatte.
Vi vil også gerne have SAND jakker til folket. Ole har mulighed for at tænke det ind i indkøbet til Hus
Forbi. Birthe foreslår, at alle de der er valgt til at repræsentere SAND får en jakke. Dvs. valgt på en
generalforsamling til et udvalg. Det vil koste ca. 50.000 kr. og det vil være 60 – 80 jakker. Det vedtages.
Det kunne også være smart at købe en ekstra bærbar computer.
Der kan også købes merchandise til temadagene næste år.
5. Hvornår er det nødvendigt at bo på hotel?
Vi skal have vores omkostninger dækket som frivillige. Hvis vi ikke har mulighed for at komme hjem skal
vi overnatte på hotel. Hvis det er sådan, at man skal til SAND møder to dage i træk og omkostningerne
ved at tage hjem og tilbage dagen efter overstiger prisen på et hotelværelse, skal man på hotel.
Det er også et spørgsmål om hvor besværligt det skal være at komme frem og tilbage.
Per K mener ikke vi skal betale hotelovernatninger til folk når de deltager i noget, der ikke har noget med
SAND at gøre. F.eks. som hvis man deltager i UL i Twente.

Side 2

Vi diskuterer at det kan være svært at vurdere, hvad der er SAND arbejde og hvad der ligger helt uden
for SAND arbejdet fordi vi deltager i noget fordi vi er i SAND men måske har det ikke så meget med
SAND at gøre.
Det er sekretariatets opgave at vurdere hvad man kan få hotelophold til.
Vi skal være opmærksomme på ikke at bruge flere penge end nødvendigt på hoteludgifter.
Man skal prøve på at få en overnatning på en sofa.
6. Dato for næste bestyrelsesmøde
D. 14.12.10
7. Eventuelt
Birthe vil gerne have nogle SAND folk til at lave en workshop d. 9. februar som Servicestyrelsen laver
sammen med projekt UDENFOR. Jesper allerede i kontakt med Trine fra PU. Leif er også klar.
Jesper spørger til hvad man gør for at få de unge med i SAND. Han ser rigtig mange yngre beboere på
boformerne, som vi ikke får fat i.
På Fyn vil man gerne lave en temadag om unge 18 – 25 årige. Det skal være fra hele landet.
Vi har talt om emnet flere gange. Det er noget vi skal se på fremover. Det skal vi til at tage i betragtning,
synes vi. I kursusgruppen arbejder man også med at lave noget for unge.
Vi skal nok opfinde en måde at rekruttere unge på. Det sker ikke gennem vores nuværende arbejdsform.
I næste måned er der nogle SAND folk, der skal på besøg på Skjoldbo, som er lavet til en unge boform.
I den forbindelse kan man passende høre på hvad Dieter har af forslag til, hvordan man får kontakt til de
unge.
Vi har tidligere talt om at lave en forespørgsel til boformerne om hvor stort problemet er og evt. lave en
arbejdsgruppe, der arbejder videre med ungeproblematikken. Servicestyrelsen er meget interesserede i
ungeproblematikken. Det vil de gerne arbejde sammen med SAND om. Det er stadig et faktum, at der
ikke har været en stigning af unge på boformer – ifølge statistikken - selvom mange siger, at der er
kommet flere.
Der skal noget mere action til før man fanger de unges interesse.
Kvindeprojektet er kommet i gang på Østervang. Der er håndværkere på sagen. Der sker noget.
Ask. d.13.10.10
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