Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.9.16
Deltagere: Steen, Per K, Christina, Nancy, Kim, Ole B, Sanna M, Leif J., Martin, Henrik Kromann,
Sanne J, Steffen, Ask, Sofie.
Afbud: Harald, Sara, Bo
Ask introducerer Nancy og fortæller at hun starter på mandag, men er lokket til møde her i dag.
Nancy har boet et år i Svendborg, men boet i Århus i 15 år før det og arbejdet bl.a. 8 år på Kofoeds
Skole. Århus-skolen er mindre end den i København. De har udelukkende dagtilbud.
I Svendborg arbejdede hun i psykiatrien, hvor hun også startede sin socialrådgiverkarriere.
I privaten har hun to piger på 10 og 6 år.
SANDs bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig.

1. Siden sidst
a. Generalforsamling i Hus Forbi
SAND har to pladser i Hus Forbi’s bestyrelse. Kaffa blev valgt for to år sidste år. I år blev Jens
Vestergaard valgt for to år. Susanne Jørgensen og Sara blev deres suppleanter.
Vi snakker om vedtægtsændringerne. Før havde SAND 3 bestyrelsesmedlemmer. Sidste år blev der
lavet en vedtægtsændring, som gjorde at vi fik 2 bestyrelsesposter i stedet for 3. Derudover har
distributørerne 1 repræsentant. Der er 3 bestyrelsesposter valgt fra ”gulvet”. Her kan alle
medlemmer stille op. Gerth Gedionsen, der også er med i SAND Fyn, stillede op fra gulvet, men blev
ikke valgt ind.
Kaffa og Henrik har byttet roller, så Henrik er blevet formand, og Kaffa er blevet næstformand.
b. Dialogmøde
Ask gennemgår, hvem der er med til møderne. Han har tidligere udsendt et lille referat til
bestyrelsen.
c. Møde mellem SBH og SAND
Ask, Ole B og Martin går til dialogmøder med SBH. Denne gang på Lærkehøj.
Man diskuterede bl.a. klageadgangen på boformerne. Det har SAND løftet politisk, det er et problem
for retssikkerheden at man ikke kan klage.
SBH har nu ændret holdning: For et års tid siden havde de ikke noget problem med at klageretten
var forsvundet. Men nu støtter de SAND. Men der har været en misforståelse – SBH troede at SAND
mente, at en klage skulle have opsættende virkning. Det mener vi ikke nødvendigvis, da vi sagtens
kan se dilemmaet i dette.
Christina: Det er ikke en gang alle boformer, der ved at klageadgangen er fjernet. Man kan stadig
klage til forstanderen – men det vil reelt svare til at man skal klage over den, der har smidt dig ud.
Kim: Men hvis man fik klageadgang – hvad skulle det så gavne den person, der er smidt ud? Ville
man komme retur pr automatik, hvis man vandt sin klage eller?
Christina: Jeg er ikke sikker på at du kan komme retur til det bosted, men jeg ved at bostederne
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deler informationer med hinanden, så hvis man får medhold i en klage, må de informationer om fx
vold vel blive trukket tilbage. Det vil sikre dig bedre, hvis der er en klagemulighed.
Steffen: Jeg tænker, at hvis man kommer retur på et bosted man har klaget over … man har set det
før; så begynder de at køre på folk og nærmest moppe dem ud.
Per: Der er jo også forskel på hvorfor, man bliver smidt ud. Om man klager over at man har blevet
smidt ud for vold – eller om man klager over, at der er for meget havregrød på menuen.
Ask: Umiddelbart er der flere gode grunde til, at man skal have klageadgang:
Det ene er det principielle
Åbenlyst magtmisbrug får det sværere: ” hvis du ikke kan lide lugten i bageriet så er det videreattituden”.
Der er nogle, der har det godt med at kunne klage: ”Nu får vi prøvet den her afgørelse uvildigt”.
Tidligere afgørelser vil have konsekvenser for fremtidig praksis.
Kim: Der er mange grunde til at man kan blive smidt ud; Fx starte et beboerråd og få de andre med.
Så er man pludselig en ’farlig person’. Flere steder arbejder man med ’sort bog’, hvor man bliver
noteret hvis der er en episode, og så er man black listet derfra.
Steffen: Jeg ved jo når vi sidder med bisiddersager, så går vi også tilbage i ældre sager for at se hvad
der ligger af afgørelser, der kan få indflydelse nu. Derfor er det vigtigt, at der ligger nogle afgørelser.
Kim: Jeg synes der skal være en skærpet konsekvens for de bosteder der bliver klaget over, og hvor
brugeren får medhold i klagen.
Ask runder SBH-snakken af; SBH ville også gerne lige snakke om Roskilde-hjemmet. Her gik vi jo i
pressen med en sag. Det affødte ret meget fokus på Roskildehjemmet, og det var godt. Det førte til,
at der blev fyret en forstander.
At SAND går ind i en sag behøver ikke at betyde, at SBH skal gå ind i sagen. Det var vigtigt at
understrege, at fordi SAND har en sag med en boform, er det ikke nødvendigvis SBH de går ind i en
sag med. Begge parter er enige om vigtigheden af at kunne skille tingene ad.
SBH synes, vi er meget hurtige til at gå til pressen. Vi synes på den anden side, at vi prøver dialogen
længe før vi går til pressen.
Ole B.: Vi snakkede også kontanthjælpsloft og 225-timers regel. De deler vores bekymring.
Der var også en snak om madkvalitet, storkøkkener og indkøbsaftaler.
På Lærkehøj afsætter man fx ret mange penge hver måned, fordi de vil ordentlig kost. Brugerne
betaler kun for råvarerne – alle mandetimer, personale mm. finansierer stedet selv.
SBHs generelle holdning er, at der skal serveres god og nærende mad, og at beboerne skal have
mulighed for at tilberede den selv.
Christina vil gerne invitere Jakob May på middag på et af de århusianske forsorgshjem – de kunne
afføde en god snak om madkvalitet.
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d. Ansættelse af medarbejder
Nancy er ansat pr. 1/10 – se referatets første punkt.
2. Bo har trukket sig fra SAND Fyns bestyrelse men sidder stadig i SANDs bestyrelse; hvordan
hænger det sammen (punktet blev omtalt på sidste bestyrelsesmøde)
Bo er her ikke i dag. Det gør det svært at komme nærmere sagens kerne. Flere undrer sig over,
hvem han refererer tilbage til.
VI snakker om konstruktionen omkring suppleanter og observatører – hvis Bo melder afbud er
det hans suppleant, Helle, der skal deltage.
Ask: Der er jo ikke så meget at gøre, andet end at spørge Bo. Men jeg ved, at der er lavet en
aftale om, at Bo melder tilbage til SAND Fyn fra bestyrelsesmøderne og tager sager med fra
udvalget til SANDs bestyrelse.
SAND Fyn har været til et møde på sekretariatet – til en snak om hvem der laver hvad på
sekretariatet, hvem der kan hjælpe med hvad etc. Det var rigtig godt.
Andre udvalg, der også ønsker sådan et møde, er meget velkomne.
Vi sætter punktet på næste dagsorden igen – og håber Bo kommer.

3. Runden rundt: Hvad har bestyrelsesmedlemmerne lavet siden sidste møde, og hvad skal de lave
den kommende tid?
Ask motiverer punktet: Nogle gange tager vi ’i byen’ på SANDs vegne. Så synes jeg, man skal
informere og involvere sit bagland.
Per: I SAND Trekanten har vi arbejdet med en hjemløsedag. Det bliver d. 15/10 på Sønder Torv.
Sanne: D. 27/10 er der en event, hvor man skal finde et busskur med en bænk, som en hjemløs
benytter som shelter. Man har taget SANDs idé fra Bornholm og udsmykket et busskur. Det skal
deltagerne i en slags skattejagt ud og finde. – Det foregår i flere byer, og flere SAND udvalg er
involveret. Det er en del af jubilæums-event’et for Hus Forbi.
Henrik: Udsatterådet i Ålborg har aflyst deres hjemløsedag. Derfor har SAND Nordjylland og Hus
Forbi og relevante aktører sat sig for at lave en hjemløsedag. Det er 27/8 2017 ved havnen.
Vi har fået et samarbejde i gang mellem SAND udvalget, Udsatterådet og Svenstrupgård, der
forhåbentlig på sigt skal skabe bedre forhold. Der er problemer med stoffer – man kan ikke blive
clean på Svenstrupgård.
Harald har travlt med HOPE. Man er ved at blive støtteberettiget til EU's socialfond, og det går
der tid med.
Henrik har sparket Hus Forbi-distribution i gang i Hjørring. Åbner på fredag når avisen
udkommer.
Christina: Aarhus har været ramt af sygdom og andet, men vi havde en god festuge med mange
aktioner. D. 13/10 har vi bisidderkonference. Det er første gang vi prøver at arrangere sådan
noget, og der er masser af tilmeldinger – vi glæder os rigtig meget.
Vi holder også en masse møder omkring Sydhavnen, hvor rigtig mange organisationer og tilbud
til socialt udsatte holder til. Det hele skal rives ned. Nu kæmper vi for fortsat at få en plads
dernede.
SAND Aarhus har fået nye lokaler i Jægergårdsgade 164 C, 1. sal, skråt overfor Værestedet – man
er meget velkommen til at kigge forbi. De holder indflytterfest på et tidspunkt. Det er også her,
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Nancy får kontor.
Henrik har været til bogreception på Ålborg Banegård. Han anbefaler kraftigt bogen Det Ærlige
Åbne Øjeblik.
Susanne: Bestyrelsen i SAND Storstrøm har fået en saltvandsindsprøjtning. De er
fortrøstningsfulde.
Martin: Fik en opringning fra en borger hvis mor stod på gaden, fordi hun havde sagt sin lejlighed
op. Desværre kunne hun først få den nye lejlighed pr 1/12. Martin anbefalede dem at tjekke
med kommunen. De bad Martin om at tage med på kommunen. Her var man meget forstående
– hun kom i en erstatningslejlighed, selvom hjemløsheden jo i den grad var selvforskyldt.
Martin skal på Dalhoffsminde næste uge. Her er der også problemer med stoffer mm.
Har fået en invitation fra socialrådgiveruddannelsen i Aabenraa. De skal bruge et oplæg om
hjemløshed og kontanthjælpsloft.
Susanne Moos: NV-Sjælland halter i øjeblikket. Folk er arbejdsramte, går i skole, er fraværende.
Det er lidt hårdt i øjeblikket, og Susanne føler hun står lidt alene.
Hun prøver at få nogle flere med, der er bl.a. en ny beboer på Toften.
Sidder også i Udsatterådet, hvor der også er gang i den med møder mm.
Steen: Har været til dialogmøde med digitaliseringsstyrelsen. Vi talte meget om fritagelse.
Mange, der blev fritaget for to år siden, skal have deres sag genvurderet nu.
Hvis man skal framelde nogle, kan det gøres på hvilket som helst kommunekontor i landet. Man
kan endvidere søge om permanent fritagelse. Så kan man altid tilmelde sig igen.
Steen går til en del møder affødt af Facebookgrupper. Noget er i SANDs interesse og i hans
egenskab som formand – andet er som privatperson.
Bl.a Bekæmp Fattigdom NU.
Steen er en del i medierne, fx om tiggeri og betleri.
I Århus er Steen med i Hjem Til Alle-alliancen – i et ekspertpanel.
D. 30/9 kl. 16-22 ”Tænd et lys for en hjemløs” på Christiansborgs Slotsplads – arrangøren er
SAND Hovedstaden.
D. 8/10 Steen er involveret i et arrangement mod fattigdom og nedskæringer på Stender Torvet i
Roskilde fra 10-14. Her er SANDs Aktionsgruppe inviteret.
Steen er rigtig meget ude som bisidder. Bl.a. en sag med en psykiatrisk patient og
tvangsindlæggelse mm. Det startede som en lille sag, men endte med at blive ret omfattende.
Men det endte på en rigtig god måde – også til borgerens tilfredshed.
Henrik: Krigsveteraner kan nu få meget bedre hjælp. LAPs bisidderkorps har en bisidder, der selv
er veteran. I Ålborg har vi alt for lidt at gøre med PTSD-ramte veteraner – men det bliver bedre
nu.

4. Bottlerprojekt. Vi skal diskutere om SAND vil være med i projektet.
Idéen er at hjemløse skal hente flasker hos Hr og fru Danmark og så få pant-pengene for
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ulejligheden. Vi diskuterer konceptet.
Flere bliver nervøse for de eksisterende flaskesamlere. Fx i Århus, hvor borgere nogen gange
kontakter SAND og siger, at de har et par sække dåser stående, og om der er nogen der vil
hente dem?
Hvorfor ikke bare lade det køre som det kører?
Henrik har tidligere ernæret sig som flaskesamler – og folk var faktisk flinke til at prikke ham
på skulderen og sige, at der var nogle flasker der kunne hentes.
Nervøsitet for at det hele bliver for formaliseret.
Ask melder tilbage til folkene bag Bottler-projektet, at SANDs bestyrelse ikke er
interesserede i et samarbejde.

5. Kunstprojekt. Vi skal diskutere om SAND vil være med i projektet.
Umiddelbart positivt: Vi kan selv være med til at styre de budskaber, der skal ud.
Der er nogle unge hjemløse fra Esbjerg, der er med til at lave en masse kunst lige nu, og det
giver en masse opmærksomhed.
Det er en mulighed for at fortælle om SAND
SAND skal finde 8-10 motiver, og der bliver udvalgt 4-5. Der er plads til 4-5 linjer om hvert
motiv. Det skal ikke nødvendigvis være personer, det kan også være ting med relation til
hjemløse/SAND.
Alle går tilbage til udvalgene og tjekker, om der er nogle, der gerne vil være med.
Ask melder tilbage til projektleder, at vi er positive og at vi arbejder på at skaffe motiver.
I Århus arbejder man allerede på en serie anderledes SAND-billeder sammen med Eva.
Der er også en gut i Esbjerg – Just– der kunne være relevant. Han kan kontaktes via
Sydvestjyllands fællesmail.

6. Facebook: Det kan bruges og det kan misbruges
Vi bruger mere og mere Facebook. Vi bruger det lidt som vi brugte hjemmesiden i gamle
dage. Der kommer rigtig mange forbi vores Facebook. Det betyder også, at vi skal tænkte
meget over, hvad det er vi viser omverdenen. Der kommer ofte nogle rigtig gode tekster ud
af Facebook, når man bliver ramt af noget og skriver om sine frustrationer over politiske
beslutninger. Bliv ved med det.
Men når man bliver ramt af personlige frustrationer over, hvad andre gør og siger på det
personlige plan, kan vi omvendt blive ramt af, at man lufter sit private vasketøj offentligt.
Pas på med det.
Sofie understreger, at vi er blevet meget bedre til at holde os til sagen og undlade at komme
med personangreb.
Der er flere der siger, at de er glade for at links til den korte avis ikke er velkomne – og heller
ikke andre racistiske indslag. Vi skal også passe på med at reklamere for indsamlinger eller
andre ’reklameindslag’.
Hvis vi lader sådanne indslag stå på vores side, blåstempler vi projekterne, og reelt kender vi
ikke projekterne. Hvis vi får en formel henvendelse fra en forening om, hvor vidt vi vil gøre
det ene eller andet i samarbejde med dem, er det en anden sag.
Sofie har før overvejet at skrive et indlæg på Facebook til alle de velmenende folk, der
ønsker at poste noget på vores hjemmeside. Det synes vi, hun skal gøre. Det kan også være,
at det er mere relevant, at de lægger deres indlæg op på en af udvalgenes sider.
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7. Overvejelser om formandsposten
Der er kun et halvt år til generalforsamlingen, og Steen stiller ikke op igen. Allerede efter
Hjemløsedagen d. 17/10 begynder han at trække sig lidt. Dette har han meddelt sine
næstformænd.
Steen er meget glad for, at han havde prøvet at være næstformand inden han blev formand.
I dag har han så stort et netværk og har mødt så mange vigtige mennesker, og han synes det
ville være relevant at begynde at køre folk i stilling i god tid, så de også får det netværk –
bliver introduceret til medierne, ser hvad der foregår. Ikke fordi Steen selv synes han har
gjort det pisse-godt – men fordi han synes det er synd, hvis hans viden og ikke mindst
erfaringer og kontakter ikke bliver givet videre.
Han vil gerne have et føl med rundt.
Begge næstformænd er halv-gamle, og ingen af dem er umiddelbart interesserede i at blive
formænd.
Steen kunne godt tænke sig, at vi stak nogle følere rundt i udvalgene for at afsøge, hvem der
aspirerer til formandsposten/næstformændene.
Christina: Det er enormt svært at gå hjem og stille det spørgsmål i udvalgene, når der er så
langt tid til. Desuden er vi hjemløse og tidligere hjemløse, og det kan nogen gange godt være
en fordel at man kan se det – at man kan se, at vi ikke er politikere.
VI skal huske på, at det er de hjemløse der stemmer os ind og at vi er valgt for dem vi er – og
ikke pga. medietække.
Sofie: Kunne man forestille sig, at det var et menneske fra mediegruppen, der kom i ’praktik’
hos Steen? Det med at gå i medierne er meget en personlig ting. Hvis man ikke har lyst til at
gå i medierne som formand, så vil det være en styrke, at der er andre, der løfter den del af
opgaven.
Kim: Kan vi ikke godt gå tilbage til vores udvalg og sige: Vi har den mulighed her – og så finde
et menneske.
Hvis verden ser helt anderledes ud i bestyrelserne – så har vi da haft muligheden.
Henrik: Jeg aspirerer jo slet ikke til formand, men jeg vil gerne i praktik hos Steen.
Der er masser af plads i mediegruppen – i den bedste af alle verdener er der to medlemmer
fra hvert udvalg i mediegruppen. Det er en meget åben gruppe.
Ask: Det kan også være en mulighed for at se, hvad det indebærer at være formand i
SAND…?
Per: Steen, du sagde det der med, at du begyndte at drosle ned efter Hjemløsedagen. Hvad
indebærer det?
Steen: Bl.a. mht. møder, bisidderindsats, medier – det bliver bare sådan stille og roligt og
gradvist.
Steen prøver at se lidt fremad og hiver fat i de interesserede – evt. med skelen til geografi.

8. Veteranklubben er måske ikke så populær igen. Hvordan får vi den til at blive det? Eller skal
vi droppe idéen?
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Per K vil være meget ked af det, hvis veteranklubben uddør. Den oprindelige plan var, at
man fx ikke var aktiv i SANDs bestyrelse, hvis man også var i veteranklubben. Så måske er
der mere brug for veteranklubben om et års tid.
Grundlaget er der ikke lige nu. Men den skal ikke skrinlægges – tiden er bare ikke den rigtige
lige nu.
Der har været inviteret til et møde, men interessen var meget begrænset. Derfor blev mødet
aflyst. Ask vil indkalde til et nyt møde – og inden dette kontakter han alle på sin brutto-liste
og hører, om de har interesse i at være med. Men det kan også være at det skal skydes til
næste år?
Lige nu er der budgetteret med Tips- og Lottemidler til veteranklubben. De penge skal i givet
fald bruges til noget andet. Det skal vi have lov til.
Hvornår skal vi holde det møde? Før eller efter generalforsamlingen i marts? Der er
stemning for at holde liv i projektet – og at forsøge at holde et møde næste år.
Ask ringer rundt og stikker fingeren i jorden ift. interessen – og først i april bliver der indkaldt
et møde. Der er afsat 50.000,- Det fastholder vi.
Christina: Har I set, at Hus Forbi har ændret Red Røven-fonden, så der er sat penge af til at
man kan søge penge til at komme lidt væk fra miljøet? Det kunne være et sommerhusophold
eller lign for at få lidt luft.
Ask: Det kommer sig af, at man diskuterede Jens Vestergaards mangeårige refugium-idé. For
at afdække behovet, har man afsat midler til at komme væk fra miljøet. Hvis det viser sig at
der er kæmpebehov, kan man så på sigt se på en permanent løsning.
Christina har aktuelt én i tankerne, der har brug for sådan et ophold ifm. Behandling – vi
opfordrer hende til at prøve at søge og se hvad der sker, selvom formålet ligger lidt uden for
det oprindelige formål.
9. Evt.
Maria Nagel og Sara Mortensen skal i TV Fyn i forbindelse med deres kronik i Fyns Amts Avis
Der bliver udbudt en runde ’Hjemløs til Hjemløs skrivekursus’ mere – det bliver på
Brogården til november.

/Ref. Ask og Sofie

7

