Bestyrelsesmøde d. 15.6.2010
Deltagere: Ewald, Trine, Leif J., Jørgen J., Allan, René H, René K, Per K, Ega, Ole S, Ask (ref.)
Afbud: Peter M., Stig B., Per E,
Else mødte ikke op
1. Punktet udgår, da Peter ikke er her til at blive budt velkommen
2. Flytning
Ole har haft mange forhandlinger med Jens. Det hele var faldet på plads, men Jens bliver ved med at
komme med nye ting til kontrakten. Efter deres advokat er kommet på, er der kommet yderligere
ændringer. Det er irriterende, at en aftale ikke er en aftale, og frustrerende at blive mødt med nye krav.
Vi har også arbejdet med at blive i Hjemløsehuset. Det er ikke muligt.
Den overordnede plan er uændret. Vi går efter at komme derover d. 1. juli.
Hvis vi skal bruge hjælp tilbyder René K sig. Leif og René H. har aftalt at de mødes derinde d. 29. 6
3. Økonomi
Ask gennemgår det udleverede regnskab. Det er et udskrift fra bogføringssystemet, så det er ikke helt
så pænt som det plejer at være. Der skal tages forbehold for at der mangler at blive bogført visse
udgifter. Konklusionen er at det ser pænt ud.
Bestyrelsesmedlemmerne skal have telefonpenge før ferien. De nye skal have for 2. og 3. kvartal. De
gamle skal have for 3. kvartal.
Der sendes et halvårsregnskab ud når det er færdigt.
4. Nyt fra sekretariatet.
Ferie: sekretariatet holder lukket hele juli måned. Ole tager en uges afspadsering i hver ende. Sofie
tager også ferie den første uge i august.
T shirt er så godt som bestilt. De kommer i store størrelser og i mange farver. Ask hører trykkeren om,
om vi kan få nogle ekstra logoer, vi selv kan stryge på.
Ask forsøger at få Lightere. Det er straks lidt sværere at få dem til en rimelig pris. Ask har et par følere
ude.
5. Nyt fra udvalgene
Ewald siger, at Sølyst skal administrere Horsens kommunes bostøttemidler fra hjemløsestrategien. Der
er 4,5 millioner til 2½ år. Ewald skal sidde med i følgegruppen til projektmidlerne sammen med Rambøll
og Servicestyrelsen. Kim W. har fået tilsvarende rolle i Hvidovre Kommune.
Vi snakker bostøttemidler i Hjemløsestrategien, hvor der er 9 nye kommuner, der har fået. Svendborg,
Varde, Aalborg, m.fl. De skal kun lave bostøtte efter Case Manager og CTI.
Nordjylland er i gang med at besøge de forskellige steder. Det er Lars Bo og Jørgen, der er i gang med
det.
STOP HJEMLØSHED er kommet til Ålborg. Ved åbningsarrangementet i morgen kommer de fleste af
dem der arbejder på området: Kirkens Korshær, Parasolen osv.
Men det er ikke kun godt nyt. Temateam fra Frederikshavn er ved at lukke. Det betyder 6 pladser, der
ryger. De vil ikke spare penge, siger de. Pengene skal gå til bostøtte.
Natvarmestuen lukker kl. 7 om morgenen i stedet for kl. 9. Parasollen har underskud på deres mad, ca.
200.000. De vil lukke om søndagen.
Jørgen håber på at den sociale rådmand vil sige noget om det i morgen. Per K så noget i fjernsynet i går
om at man i Frederikshavn kunne bruge pladser på Vandrehjemmet i Sæby til hjemløse. Det var en af
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de fire udsendelser TV Nord har lavet op til STOP Hjemløshed. Jørgen var med i den af udsendelserne,
der handlede om de skæve huse.
SAND Århus: Ewald tager op til Jørgen i morgen for at hjælp med statuer mm.
Ewald var med til åbningen af STOP hjemløshed i Århus. Der kommer nogle billeder fra udstillingen og
den suppleres med nogle tekster Ewald har skrevet.
Ask har fået en DVD med et lille indslag om udstillingen RODLØS, derefter en historie med Ewald og
STOP Hjemløshed og endeligt en historie om Jens Galdschiøt om tilblivelsen af figurerne. DVD’en må
kun bruges internt i SAND.
Der er problemer i Århus. De mangler nogle bilag. Når de er skaffet til veje, kan SAND Århus få § 18
midler.
Der er kommet nogle nye folk i udvalget. De er helt nye, så meget hviler på Ewalds skuldre.
Der bygges videre på hjemløsestrategien og der bliver indkaldt til en konference senere på året
SAND Midvest: De har også haft besøg af skulpturerne mens de har haft pause fra storbyen. Det skal
undersøges om der skal købes en til Skovvang. Dan hilser og siger han snart er klar igen.
Trine er blevet interviewet til bladet Hjemløs som Missionen blandt hjemløse laver. Hun er udmærket
tilfreds med resultatet. Det er Ask også.
SAND Trekanten: Kjeld har afløst Per som formand. De har ellers været lidt nede mandskabsmæssigt.
De har haft travlt med at hjælpe med STOP Hjemløshed. De 6 skæve huse plus fælles hus bliver
indflytningklar i foråret 2011. Der ansættes 1½ mand på projektet. Husene er på 40 m2. De bygges i
samarbejde mellem Kirkens Korshær, AAB og Vejle Kommune.
De skal have generalforsamling på Sølyst d. 29. i denne måned
Fyn har også haft besøg af STOP HJEMLØSHED. Der blev samlet knap 6000 kroner ind. Der var god
mediedækning og et musikarrangement ved åbningen.
Ega siger, at kommunen har fået ca. 37 millioner i hjemløsestrategien og sparer ca. 34 millioner på
området. Bl.a. vil man ikke visitere egne borgere til det alternative plejehjem, men lade andre kommuner
købe pladserne. Der skæres også ned på bostøtten.
Der er 2 SAND folk, der er inviteret i at deltage i et 15 dages kursusforløb for de kommende
bostøttepersoner.
SAND Nordvestsjælland
De er 3 mand høj pt. D. 28. holder de et møde på Toften med de nye folk, der har været på
tillidsmandskursus. Det giver forhåbentligt noget mere gang i den.
Holbæk Kommune har ikke søgt midler fra bostøttepuljen fordi de synes der går for meget til i
administration. Der lægges op til store besparelser i kommunen.
SAND Hovedstaden
Skou var med til et to dages seminar, hvor de fik snakket mange ting igennem. Det har været godt. Der
har været lidt personfnidder mellem nogle af folkene.
På det sidste møde trak Thomas sig som sekretær og Kim W er blevet ny sekretær.
Carsten er gået ned med en depression, der er meget dyb. Vi forsøger at rekonstruere regnskabet.
Hovedstaden diskuterer stadig om de skal flytte med til Bragesgade.
Kim W er trådt ind i Høje Taastrup Kommunes udsatteråd.
De har været til samråd i Folketinget omkring udenlandske hjemløse. Det var en barsk affære.
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Ole har haft kontakt med Souschefen fra Blå Kors i Tåstrup. Han sidder også i borgerrepræsentationen.
Han har fået hjælp af Ole til at formulere nogle spørgsmål til socialudvalget til et forslag, der er lavet.
Det drejer sig om, at KK vil lægge op til at man kun visiterer til boformer i Københavns kommune. Det er
ulovligt og det har vi været med til at få stoppet. Det skal vi være opmærksomme på, at der er ved at
ske. Også andre steder i landet.
Frederiksberg opretter et frivilligråd, hvor Jørn Larsen er udpeget. Man vil også lave et forum, der skal
mødes med socialtudvalget engang imellem. Udsatteforumet indkaldes hvert halve år, hvor man
diskuterer udsattepolitik. Der sidder Jørn også.
Storstrøm skal have bestyrelsesmøde d. 21. på Sønderskovshjemmet. De har inviteret alle boformer –
også lidt uden for deres region – men i hvert fald er der godt gang i det nye udvalg i syd. Bl.a. vil de få et
kontor i Nykøbing.
6. nyt fra arbejdsgrupperne
Kursusgruppen: Vi diskuterede temadagene. Dem var vi glade for. Specielt rammerne, men også Bo og
Bea. Kursusgruppe som bestyrelse lægger vægt på at vi skal have nogle gode rammer (gode
rygeforhold). Brogården, Severin og Byparken i Kolding blev nævnt som næste års sted.
Vi diskuterede også efterårets kurser: Kongens Ø kan lave ungdomskurser for os. Martin fra Holbæk vil
også gerne hjælpe med den slags, uden beregning, hvis vi har brug for det.
Vi diskuterede et ”vis dig på kamera” kursus, samt opfølgningskurser til de sociale managere om
lovgivning og gæld.
Yderligere kursusforslag: udsatteråd, kommunikation, René H vil gerne have et gensyn med Søs
Henriksen, der tidligere har lavet journalistkursus for os.
Kvindegruppen: vi havde møde d. 12. maj. Gruppen skal lave et netværk for hjemløse kvinder og har
fået 1,4 millioner over 4 år. Det var dette netværk og de aktiviteter vi diskuterede. Næste møde er d.
29.6.
Der er også lavet en telefonliste for at man kan ringe til hinanden og snakke om problemer, men også
for andre hjemløse kvinder, der har brug for hjælp. Vi skal stå til rådighed for hinanden og andre i
samme situation. Vi har så mange erfaringer vi kan trække på. Det kan hjælpe andre hjemløse at vi
deler ud af de erfaringer. Vi skal have nogle kontaktpersoner på forskellige erfaringsområder. Det skal
gøres tydeligt på hjemmesiden.
Trine vil kontakte bladet ”Hjemløs” (missionen blandt hjemløse) og stå til rådighed hvis de skal skrive
noget om dobbeltdiagnoser.
Alternative boliggruppen er gået lidt i stå. René H har været lidt nede for nyligt, men har fået styr på det
igen. Han har været glad for den opbakning vi har givet ham.
De regner med et møde i august. Det kan være Skou skal ind over den gruppe. Skou og Jørgen J har
haft et samarbejde med KUBEN (Der beskæftiger sig med at tegne og bygge alternative boliger), hvor
de sidder i en følgegruppe.
Både René K og Allan melder sig under fanerne til gruppen, hvis der er behov for det.
Per K synes gruppen skal tage til Vejle og se de boliger der bygges i Vejle i efteråret.
Vi kommer til at diskutere opgangsfællesskaber og om det er godt eller skidt, og for hvem. Der skal være
personale tilknyttet og man skal sikre, at der er nogle fællesrum, hvor man kan mødes.
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Kommunikationsgruppen snakkede meget om hvor vidt SAND skal have sit navn lavet om. Det bliver
noget rod at lave det om, men det kan være man skal bytte rundt på navnet, så De hjemløses
landsorganisation kommer mere frem.
Det var temadagssnakken, hvor Jens problematiserede navnet, der udløste snakken.
Det skal vi snakke videre om i bestyrelsen.
René Køhn foreslår, at vi laver nogle internetbannere, som man kan sætte på sin hjemmeside. De skal
linke direkte til SANDs hjemmeside.
På sidste møde talte de også om at lave et minikursus i kommunikation. Der er planlagt en tour de
hjemløs i august: 16. i Silkeborg, d. 18 i Sønderborg, d. 20. i Vejle.
International gruppe: Vi diskuterede konferencen i december i Bruxelles (FEANTSA). Stig B sidder i en
forberedelsesgruppe.
Vi talte også om HOPE, den europæiske brugerorganisation, og hvordan vi skulle få den op og stå. Vi
overvejer om vi skal tage ned til næste gruppe i Participation arbejdsgruppemøde i Køln i Tyskland.
Vi har været i kontakt med en svensk hjemløseavis. De var på besøg hos os. Vi vil formentlig tage på
besøg hos dem senere på året. De lovede også at de ville sende deres avis hver måned. Ask har ikke
lagt mærke til at den er kommet.
Per K, René K, Jesper, Leif J tager til EAPN konference på torsdag.
Ask har ikke gjort så meget ved den eventuelle oprettelse af en ungdomsarbejdsgruppe. På sidste
dialoggruppemøde bad Ewald og Ask boformslederne om at give os en melding om hvor mange unge
de havde.
7. Konferencer folk har deltaget i siden sidst
Ask har været til to konferencer, en om dobbeltdiagnoser og en om fattigdom. De blev beskrevet i sidste
nummer af Sekretøsen.
Ewald var til en konference om psykiatri, hvor Poul Nyrups skulle have deltaget. Han meldte desværre
afbud. Men ellers var konferencen god, synes Ewald. Han fik lidt indsigt i psykologi og nogle redskaber
man kan bruge i mødet med psykisk syge.
8. Vi skal passe på med ikke at arbejde for meget
Sekretariatet arbejder for meget, ifølge Ask. Det kan vi ikke blive ved med, i hvert fald ikke hvis det skal
blive ved med at være sjovt. Det vil vi gøre noget ved.
Ask kommer med en moralsk opsang om at vi skal huske ikke at slide os selv igen. Det er frivilligt
arbejde vi laver. Det skal være sjovt. Vi er enige om, at det er svært ikke at lade rive sig med når man
brænder for sagen.
Per K synes ikke vores SAND udvalgs medlemmer har været aktive nok f.eks. i forbindelse med Stop
Hjemløshed.
9. Oprettelse af et rejsehold
Vi plejer at kunne hjælpe hinanden. Nogen gange kan en hjælp godt gives med et strejf af
selvforherligelse, hvis det kun er ét udvalg der kommer og hjælper et andet udvalg med et arrangement.
For at undgå det, har kommunikationsudvalget diskuteret oprettelsen af et rejsehold, hvor forskellige
frivillige fra de forskellige udvalg kan drage ud og hjælpe et udvalg til et arrangement, hvis det er tyndt
besat.
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Det er naturligvis svært at kunne regne med vores folk altid. Det er vores natur. Men vi skal være bedre
til at dele opgaverne imellem os i udvalgene.
Ask vender problematikken om og synes vi skal glæde os over, at vi har fået det hele til at køre og fået
så meget information ud om SAND.
10. STOP HJEMLØSHED og TDH
Vi diskuterer STOP Hjemløshed og hvordan det er gået. Jørgen har ikke været imponeret over den
måde PU har kørt projektet på. Der har ikke været tilstrækkelig med information om det ene og det
andet eller styr på tilladelser mm.
Se også punktet om kommunikationsudvalget
Vi snakker om en TDH på Sjælland. Den er ikke planlagt endnu. Det kunne også være en Tour de
Boform på Sjælland i stedet. Der er mange, der er interesserede i at deltage.
11. UL 2010
Leif skal til informationsmøde i Roskilde i morgen. SAND har meldt over 60 til. Der er nogen der selv
tager telte og soveposer med.
Der er meldt 720 til fra DK.
12. Eventuelt
Ega bliver ramt af nedlæggelsen af busruterne pr. 1.8. Det betyder desværre, at han drosler sit SAND
arbejde lidt.
René K vil gerne lave visitkort til sandudvalgsmedlemmerne. De skal bare give en samlet bestilling.
Vi snakker om at lave fælles indflytterfest med Hus Forbi når den tid kommer.
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