Bestyrelsesmøde d. 27.1. 2010
Deltagere: René Holmgren, Leif Jensen, Per Ernstsen, Per Kragh, Ewald Pohle, Bjarne Rasmussen, Pia
Nedergaard, Ole Skou, Ask Svejstrup (ref.)
Afbud: Torben Christiansen
1. Hvem betaler rejserne for SAND folk
Ask redegør for hvordan sekretariatet administrerer reglerne. Som udgangspunkt har det været
sandudvalgene, der har betalt for deres medlemmers rejser og aktiviteter. Når man sidder i SANDs
bestyrelse, er der desuden nogle ting, man bliver bedt om at være med til. Der ud over har formand og
næstformand nogle forpligtelser i forhold til deres funktionsbeskrivelse. Disse ting betaler SAND også
for. Der har garanteret været svipsere mht til hvad SAND har betalt for og hvad de ikke har betalt for. Vi
diskuterer, hvornår udvalget skal betale og hvornår SAND skal betale.
Per E foreslår en udligningsordning, som gør at de udvalg, der har størst transportudgifter, får tilskud fra
de andre, eller at man laver en slags puljeordning. Det er en besværlig ordning, siges der.
Vi er enige om, at SANDs bestyrelsesmedlemmer må tage til de arrangementer, de vil, forudsat at de er
relevante at deltage i. Når andre udvalgsmedlemmer skal med, skal udvalget selv betale.
Bestyrelsen eller Ask kan beslutte, at SAND betaler udvalgsmedlemmernes rejseudgifter til bestemte
arrangementer, som f.eks. arrangementet på Christiansborg i morgen.
De arrangementer, der holdes lokalt samt det lokale arbejde, betales af udvalget.
Vi snakker om, at vi skal bruge vores opsparede NSJ midler, som netop er lagt til side til udvalgenes
slunkne kasser, til udvalgsmedlemmers rejser. Vi skal være bedre til at søge penge lokalt. Det kan være
svært at få hevet penge ud af kommunerne. Når man får penge fra NSJ midler, vil sekretariatet
automatisk hjælpe udvalget med at få søgt penge.
Vi skal huske at holde fast i, at boformerne skal betale for deres folk, der deltager i forskellige
arrangementer. Vi skal overveje at køre en prøvesag, der helst skal slå fast, at boformerne er forpligtet
til at betale for beboernes rejser til SAND arrangementer. Som en konsekvens af at brugerne skal have
mulighed for at organisere sig.
2. Forsøgsprojekt i Århus/ansøgning til Tips – og Lotto
Det er SAND Århus, der skal søge pengene. Grunden til, at vi blev involveret var, at det har været på
tale, at det var SAND, der skulle køre projektet, og så bruge SAND Århus som forsøgskanin.
Århus Kommune har sendt ansøgningen af sted tre gange før til to forskellige puljer.
Skou har finpudset ansøgningen og pillet noget ud og skrevet noget til. Han har f.eks. pillet SANDs
bestyrelses rolle ud.
Han har ændret projektets navn, fordi gode kilder har hvisket ham i øret, at man ikke vil give penge til
sociale netværk. Man vil heller ikke give til projekter, kommunen egentlig er forpligtet til at betale. Derfor
er Århus kommunes rolle også pillet ud.
Han har skrevet noget ind om metodeudvikling; det lægger ministeriet også vægt på for tiden. Måltallet
for hvor mange hjemløse man vil hjælpe, er også droslet ned.
Desuden er der ændret i fordelingen af, hvad de ansatte skal bruge tid på. Der skal bruges flere timer på
det pædagogiske og netværksskabende arbejde og mindre tid på dokumentation (erfaringsopsamling og
metodeudvikling), dog uden at fjerne den. Skou har diskuteret lidt frem og tilbage med hvordan
timefordelingen mellem de to ansatte skal være.
Skou har også pillet de nævnte samarbejdspartnere ud. I stedet er der en hensigtserklæring om, at man
vil samarbejde med relevante organisationer.
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Endelig er den fremtidige finansiering et ømt punkt. Skou lægger op til, at Kommunen skal overtage
finansieringen af projektet. Det mener Kommunen ikke de skal.
Der er støtte til projektet og til de dispositioner Skou har foretaget.
René tilføjer, at han synes godt om den netværksrådslagning SUS arbejder med. Det er i første omgang
pillet ud af ansøgningen, men den er åben for at man kan trække det ind, hvis SUS er klar til det.
Vi ønsker SAND Århus held og lykke med projektet. Vi sender ansøgningen med referatet ud.
3. SANDs mærkesager, der skal frem ved mødet m Özlem
Özlem vil gerne fokusere på østeuropæere. Per E fortæller, at der i Kbh er stor fokus på østeuropæere
for tiden. Der er lavet flere overnatningsløsninger i kirker mm. Bl.a. er SAND med i Natnød. Men dette er
specielle steder. De steder, der får tilskud af det offentlige må ikke huse udlændinge.
Skou siger, at vi skal være opmærksomme på, at de politiske partier er allergiske overfor udenlandske
hjemløse, og hvis vi støtter deres sag ved at sige, vi gør noget for dem, så kan det skade den ansøgning
vi har sendt ind for 2011 og frem.
På den anden side er det et alvorligt problem, som vi skal gøre opmærksom på.
Per K vil gerne høre hvilken forskel SF vil gøre, hvis de kommer til at sidde på taburetterne.
I forhold til udlændinge er det et problem, der er fælles for Europa. Her skal det tages alvorligt. Det skal
ligeledes tages alvorligt, at der er østeuropæiske hjemløse i Danmark, som giver et pres på tilbuddene.
Desuden er det ofte fattigdomsproblemer, de udenlandske hjemløse flygter fra. Det kræver en anden
indsats end den, man giver danske hjemløse med misbrugsproblemer, psykiske problemer osv.
Vi taler om, at vi er med i alle 8 strategikommuner.
Per E mener at regeringen ikke vil være med til at sætte fokus på hjemløse.
Ellers nævnes:
Misbrugsbehandlingen er ikke blevet bedre de sidste mange år.
Fattigdomsgrænse. Vi skal have en grænse for at kunne diskutere, om der bliver flere eller færre.
Kontanthjælpsloft.
Rådighedsbeløbet er for lavt og uens mellem kommunerne. Det er vores anbefaling, at man følger
grænserne, der er i reglerne omkring lønindhold.
Folk udsættes i stadig større stil.
Det almennyttige byggeri står stille, og der er for få boliger til lavindkomstgrupper.
Opholdstiden på 3 – 4 måneder presser de hjemløse. Det er ikke meningen man skal flytte ud med
mindre man er parat. Hvordan vil man sikre, at der bliver koblet den nødvendige bostøtte på.
Der er for få boformspladser, hvor man kan have sin hund med.
Der er kun 20 procent, der har en handleplan.
Vi taler om, hvor vidt vi skal søge puljer og fonde om midler. Det er altid et spørgsmål, om indsatsen for
at søge midlerne skal stå mål med udbyttet. Skou har gennem Korshæren erfaring med, at fundraising
ikke kan betale en ansats løn.
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Der er stadig problemer mellem handlekommunen og betalingskommuner, og hvordan dette arbejde
uddelegeres. Desuden er der et problem med retssikkerheden ved, at kommunerne ’frit’ kan sende
oplysningerne om borgeren frem og tilbage.
4. Udkast til regnskab
Ask gennemgår regnskabet. Det stemmer stort set med budgettet. Selvom der står et lille overskud, får
vi sandsynligvis et lille underskud.
Vi har tjent mindre på NSJ end forventet.
5. EAPN konference
Per K og Leif J tager af sted til EAPN konference. Det er rykket til juni i år.
6. Hvad skal SAND skrive i sin årsberetning?
Feantsakonferencen
Hjemløsestrategien – med overalt; Temadagene og vores arbejde med kommunerne
Udsatteråd der er lavet
Sportsdag i holstebro
Vores almindelige aktiviteter med kurser og arrangementer
Bisidning og gældsrådgivning
Visioner for 2010, f.eks. fattigdomsår
7. Hvilke opgaver skal vi prioritere i 2010
Sidste sommer lavede vi en plan om at besøge de socialpolitiske ordførere. Dels for at fortælle dem om
vores arbejde og mærkesager, dels for at sikre, at de ved, de skal støtte os i vores satspuljeansøgning.
Samtidig skal vi være fremme i skoene for at få vores meninger frem i pressen for at vise flaget. Det vil
vi gøre hele året.
I starten af året skal vi sørge for, at alle udvalgene får holdt generalforsamling for at sikre, at der kan
indstilles folk til SANDs generalforsamling.
Vi diskuterer, hvordan vi skal følge op på hjemløsestrategien fra sidste år. Og om dette emne skal
diskuteres på temadagene. Det er der delte meninger om. Det kan også laves som en enkelt temadag.
Det er fattigdomsår i år. Der er lavet en hjemmeside: stopfattigdom.nu. Her skal de danske
organisationer slå deres arrangementer op.
Vi kan også lave nogle pjecer om fattigdomsåret og flette SANDs holdning ind i dem. Leif vil gerne have
sådanne i forbindelse med, at de får gadernes konger til Skovvang i marts (15.3. – 15.4).
Der er en åbningskonference, der afholdes af ministeriet d. 10. februar.(flyttet til 4. Marts, program klar i
uge 5. Ask)
Ewald efterlyser kurser, hvor vi lærer at holde foredrag/lærer at tale i store forsamlinger.
Vi snakker om, hvornår campingvognen skal ud og køre.
Skou vil gerne samle erfaringer fra vores folk i udsatterådene. Han tænker på at samle de folk der er i
udsatteråd og de, der er på vej i råd i en gruppe, hvor man kan dele erfaringer, lægge strategier osv. Per
E synes det lyder godt.
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Hvis vi får penge til at lave udstillinger i de 4 byer, vi har søgt penge til, skal der også laves en masse i
den forbindelse.
8. Blandet info fra sekretariatet
Leif Barran skal fortælle om sit liv som hjemløs i det bogprojekt Ask tidligere har omtalt.
Rikke er ansat i 3 måneder som sygeafløser for Leif B.
Brugernes Bazar har temaet forkælelse. På den ene side skal vi fordømme fattigdom, på den anden
side skal vi vise, at udsatte har ressourcer og kan få en rig hverdag uden at have røven fuld af penge.
Anne Marie Helger kommer og underholder. Det gør De splittergale også. Rocknalle forsøger vi også at
få fat i.
Ask og René skal til en miniBazar på den sociale højskole, hvor vi skal præsentere eleverne for hvad
SAND er.
SAND og SBH har aftalt, at Ask og Dieter skal lave en lille gruppe med nogle SAND folk, der skal se på
hjemløsestrategien med fælles øjne. Per E, Ewald og Pia melder sig frivilligt til at deltage.
Der er to kandidater til stillingen som daglig leder af hjemløsehuset. Der laves undersøgelser om den
svamp, der er konstateret i Huset, faktisk er skimmelsvamp. Det har også sat spørgsmålet om, hvorvidt
huset lukkes.
Vi diskuterer det store potentiale, der er ved at få et fælles SAND/hus forbi kontor i provinsen.
Vi snakker om at lave et konkret oplæg, der beskriver idéen. Det laver sekretariatet.
9. Eventuelt
Leif J synes han bliver informeret for lidt af Ewald. F.eks. at han ikke deltager i Preben Brandts
afskedsreception.
Vi diskuterer SANDs rolle i Miinto – arrangementet på Rådhuspladsen. Ask siger, at det hele tiden har
været aftalt, at SAND ikke skulle være til stede, men kun reklamere for det.
Sofie siger, at hun har lukker den facebookside ned, hun oprettede. Hun bliver så administrator på den
side, Per K har lavet. Den har allerede 200 medlemmer.
Per K spørger til telefon- og internet penge. De bliver udbetalt hvert halve år: Nu og så til sommer i
portioner af 1000 kr.
Vi har bord på Kanal Caféen kl. 11.30 i morgen.
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